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Sammanfattning	
Syftet med denna studie har varit att närmare studera användarnas roll vid planering, 
utveckling och användande av smarta elnät, vad man kan dra för lärdomar av 
pågående projekt inom utvecklingen av smarta elnät när det kommer till 
användarnas roll i projekten, samt ge rekommendationer för ett framtida arbete. 
Detta gjordes genom en fallstudie av två sammanhängande projekt inom en kommun 
i Sverige som för närvarande arbetar med smart stadsutveckling och smarta elnät. 
Empiriinsamling skedde med hjälp intervjuer av boende och ansvariga i projektet 
samt projektdokumentation. 
 
Resultatet visar att de boendes roll i planeringen av projektet inte var stor, och att de 
inte räknades in bland de viktiga intressenter som enligt projektdokumentation 
skulle vara delaktiga i projektet. Vidare skedde användarmedverkan i en begränsad 
form vid utvecklingen av den teknik som skulle användas hemma hos de boende, och 
då främst i form av användartester efter det att systemen hade tagits fram. Vidare 
visade intervjuerna på ett bristande engagemang hos användarna när det kommer till 
att använda tekniken som finns tillgänglig i det smarta nät som utvecklats inom 
kommunen. Dessa resultat utgör viktiga lärdomar inför framtida projekt.   
 
Rekommendationerna som i denna studie togs fram för ett framtida arbete inom 
smarta elnät är främst att det bör ske en ökad involvering av användare under 
samtliga delar i projekt rörande smarta elnät. För att säkerställa en relevant och 
demokratisk samhällsutveckling bör detta utgöra en del i projektens målsättningar. 
Vidare bör framtida projekt undersöka möjligheterna med att studera och arbeta med 
sociala praktiker inom energianvändning, för att undersöka hur man kan skapa en 
övertygelse hos de boende som leder till en ökad vilja att spara energi, och utnyttja de 
tekniska verktyg som gör detta möjligt. Det krävs även arbete för att hitta ytterligare 
incitament till aktiv energibesparing för att optimal användning av de smarta näten 
ska kunna uppnås. 
 
 
  



	

Förord	
Denna uppsats är skriven inom ramen för forskningsprojektet "Smarta elnät och 
tjänsteutveckling för hemmet – vem är i behov av en smartare vardag?" som 
finansieras av Energimyndigheten. Uppsatsen avslutar mina fyra år av 
informatikstudier vid Linköpings universitet. Arbetet har varit både utmanade, 
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1.	Inledning	
 

I detta kapitel kommer jag att presentera bakgrunden till ämnet, problematisera 
det dominerande perspektivet inom utvecklingen av smarta elnät och sedan 
fastställa syfte och frågeställningar. Vidare kommer jag att beskriva vilken form av 
kunskap jag vill bidra med, och vilka avgränsningar som har gjorts för studien. 
Kapitlet avslutas med en presentation av studiens disposition. 

1.1	Bakgrund	

I Boverkets (2012) vision för stadsutvecklingen inom Sverige fram till 2025 har man 
sammanfattat fyra s.k. megatrender som innebär både möjligheter och utmaningar i 
den svenska stadsutvecklingen. Dessa trender är den pågående urbaniseringen som 
koncentrerar fler människor till storstadsregionerna, globaliseringen, digitaliseringen 
tillsammans med de stundande klimatförändringarna. Med en ökad befolkning inom 
storstäderna behöver kommunerna kunna hantera nya frågor - Alawadhi et al. (2012) 
pekar på både tekniska, sociala, fysiska och organisatoriska utmaningar som uppstår 
vid ökad ansamling av invånare på en mindre yta. 
 
Utvecklingen av s.k. smarta städer kan ses som nästa steg i ett digitaliserat samhälle, 
och skulle kunna vara ett svar på de nya behov som dessa megatrender för med sig. 
Begreppet smarta städer används generellt för att beskriva hur informations- och 
kommunikationsteknik (IKT) tillsammans med teknisk och social infrastruktur kan 
bistå en hållbar stadsutveckling. Det finns flera definitioner av vad en smart stad 
innebär. Alawadhi et al. (2012) har sammanställt ett flertal olika sådana som alla 
skiljer sig en aning åt. Den samlade innebörden av dessa definitioner är dock att 
smarta städer ska: 
 

• Använda smart datorteknik tillsammans med modern IKT, infrastruktur och 
transporter. 

• Utnyttja naturresurser på ett effektivt sätt. 
• Uppmuntra deltagande stadstyrning och en hög grad av egenmakt hos 

medborgare. 
• Leda till att tjänster som administration, utbildning, sjukvård och hälsa, den 

allmänna säkerheten, transporter (och så vidare) blir mer intelligenta, 
sammankopplade och effektiva. 

• Bidra till en god ekonomisk och social utveckling samt leda till en hög 
livskvalitet hos medborgare. 

 
I definitionen ovan kan vi se att den smarta staden utgörs av en mängd olika 
aspekter, framför allt ekonomisk, social och miljörelaterad hållbarhet som byggs med 
hjälp av effektivitet, jämlikhet, tillgänglighet och kunskapsspridning. 
effektiviseringen ska ske via informationsdelning i realtid. Tanken är att detta ska 
genomföras inom ett komplett urbant informationssystem som binder samman 
infrastrukturer, teknik, datahantering och tjänster med varandra (Jin et al., 2014). 
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Att bidra till hållbarhet ur ett miljöperspektiv kan innebära att sänka 
energikonsumtion och öka energieffektiviteten. Ett sätt att göra detta är att använda 
sig utav smarta elnät, även kallade “smart grids”. Vad ett smart elnät egentligen är 
kan vara svårdefinierat eftersom det många gånger används som en 
marknadsföringsterm (IEC, 2016), men det kan definieras som samlingen av ny 
teknologi, funktioner och regelverket på elmarknaden som på ett kostnadseffektivt 
sätt: 
 

• Underlättar introduktion och utnyttjandet av förnybar elproduktion 
• Leder till minskad energiförbrukning 
• Bidrar till effektreduktion vid effekttoppar och 
• Skapar förutsättningar för aktivare elkunder (Swedish Smartgrid, 2016). 

 
Det finns i dagsläget nationella mål för att Sverige ska bli ledande inom smarta elnät 
som möjliggör ett ökat kundinflytande, hållbar utveckling, försörjningstrygghet och 
tillväxt (SOU, 2014). Ett exempel på hur smarta elnät används i Sverige är bland 
annat vid utvecklingen av just smarta städer (eller i dagsläget snarare smarta 
stadsdelar). Mål med sådana projekt kan bland annat innebära strävan efter att en 
ökad del av energin ska komma från förnyelsebara källor, integration av funktionerna 
för hushållsnödvändiga funktioner (el, värme etc.) för en ökad energieffektivitet inom 
bostäderna (enligt bl.a. projektkontraktet för ett sådant projekt i en svensk kommun). 
Dessa projektmål är exempel på lokala lösningar för att möta miljömål. 
 
Det smarta elnätets kontaktytor mot människan beskrivs som egen produktion av el, 
debitering för energikonsumtionen, det s.k. automatiska hemmet som innefattar 
integrerad värme, vatten, luftkonditionering samt energieffektiva vitvaror och 
apparater samt återkoppling på energianvändningen (Katzeff & Ramström, 2014). 
Förutom att det smarta elnätet kan generera egen el, använda el mer effektivt samt 
även sälja el vidare vid en överproduktion, ska det även på olika sätt få hushållen att 
minska sin energiförbrukning. Det finns i dagsläget ett antal olika produkter som 
syftar till att använda visuell och direkt feedback (återkoppling) för att öka hushållens 
kunskap kring elkonsumtionen, samt förslag på dynamisk prissättning på el för att ge 
användarna incitament att undvika att använda el de timmar då belastningen på 
energisystemet är som störst. Energieffektiva vitvaror och ett integrerat elsystem är 
en viktig del av det smarta elnätet (Katzeff & Ramström, 2014), men i huvudsak 
förväntas användare förändra sitt beteende med hjälp av feedbacksystem för 
återkoppling av energianvändningen (Sefyrin & Axelsson, 2015). Idén om att 
lösningarna ska vara välintegrerade, automatiserade och att användaren ska utgöra 
en aktiv del av lösningen är något som är starkt kopplat till idéerna bakom smarta 
städer. Precis som inom forskning rörande traditionella informationssystem (IS) är 
det relevant att problematisera och diskutera användarens roll vid utvecklingen av de 
tekniker och system som kommer att utgöra det smarta nätet, och deras relation till 
det. Inom framförallt  skandinavisk forskning har det sedan länge funnits en tradition 
av att förespråka användarmedverkan vid utvecklingen av IS för att bl.a. förfina 
systemkrav, skapa realistiska förväntningar på systemen samt för att demokratisera 
arbetsplatser (Bjerknes & Bratteteig, 1995).   
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1.2	Problemformulering	

Ett grundläggande mål inom smart stadsutveckling är en god livskvalitet för 
medborgare, tillsammans med deras aktiva deltagande i styrning (Alawadhi et al., 
2012). Vidare ska den smarta staden skapa egenmakt hos medborgare. Om man vill 
betrakta smarta elnät som en del i den smarta stadsutvecklingen är det därför viktigt 
att granska utvecklingen av smarta elnät i enlighet med dessa mål. Samtidigt 
upplever jag att den utveckling som vi kan se idag i första hand är teknikdriven och 
att medborgarens (användarens) plats i det hela inte riktigt är tydlig. Visserligen har 
tidigare forskning kunnat påvisa att direkt feedback och dynamiska tariffer har en 
viss effekt på hushålls energikonsumtion (Darby, 2006; Strömbäck et al., 2011; 
Uggmark, 2013), men det finns även annan forskning som tyder på att denna effekt 
är relativt liten och dessutom främst sker initialt, utan att vidare 
beteendeförändringar sker (Hargreaves et al., 2010).  
 
Energieffektiva vitvaror och ett integrerat elsystem är en viktig del av det smarta 
elnätet (Katzeff & Ramström, 2014). Det är dock via feedbacksystem som användare 
förväntas kontrollera och förändra sitt beteende (Sefyrin & Axelsson, 2015). Tanken 
är att lösningarna ska vara välintegrerade, automatiserade samtidigt som användaren 
ska utgöra en aktiv del i det smarta nätet (Swedish Smartgrid, 2016), men frågan är 
om detta återspeglas i den utveckling av smarta elnät som sker i praktiken. Utgår vi 
verkligen ifrån en hållbar stadsutveckling som medborgare efterfrågar när vi planerar 
nya stadsdelar och dess tillhörande smarta nät, eller sker denna utveckling över 
medborgarnas huvuden?  
 
Jag tycker även att det är viktigt att problematisera begreppet ”smart” här. Var ligger 
det smarta; i tekniken eller hos användarna? En risk med att ignorera människan och 
hennes situation till förmån för ett alltför starkt tekniskt rotat perspektiv är att de 
tekniska innovationerna inte utnyttjas. Vad händer exempelvis om en person som 
inte är intresserad av miljön flyttar in i en klimatsmart bostad? Det är då inte säkert 
att möjligheterna att styra över elkonsumtionen i bostaden utnyttjas till sin fulla 
potential, vilket innebär att effekterna av dessa möjligheter inte blir stora nog för att 
satsningen ska anses vara lyckad. Spelar det någon roll hur smarta teknikerna och 
informationssystemen är om människor inte använder dem på ett smart sätt? Till 
skillnad från att enbart titta efter vad som är möjligt att göra, är det därför viktigt att 
undersöka vad det är som kommer att ge önskade effekter. 

1.3	Syfte	

Syftet med denna uppsats är att närmare studera vilken roll användaren som både 
medborgare och boende i planering, utveckling och användning av smarta elnät. Jag 
kommer att undersöka var användaren kommer in i bilden vid utvecklingen, hur man 
förväntar sig att användare kommer att ta till sig och utnyttja nya tekniska 
möjligheter samt vilka relationer de bygger till det smarta nätet i praktiken. Vidare 
kommer jag att undersöka vilka lärdomar som kan dras av detta, och vilka 
möjligheter det finns för förbättring.  
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1.3.1	Frågeställningar	

• Hur ser användarens roll ut vid planering, utveckling och användning av 
smarta elnät? 

• Vilka lärdomar kan dras av det nuvarande arbetet med smarta elnät? 
• Vad finns det för möjligheter till förbättring i framtida projekt? 

1.4	Ämne	och	fastställande	av	kunskapsbehov	

Detta är en uppsats inom informatik. Smarta elnät är gränsöverskridande till sin 
natur och innefattar både elkraftteknik och informationsteknik (SOU, 2013). 
Eftersom jag även vill undersöka de sociala aspekterna av tillämpningarna av smarta 
elnät genom att titta närmare på sociala praktiker i förhållande till elnäten rör sig 
ämnesvalet för uppsatsen alltså i gränslandet mellan människa, samhälle och teknik. 
 
Inom mastersprogrammet för IT & Management har vi haft ett stort fokus på IT-
styrning och användningen av IKT (informations- och kommunikationsteknik) och IS 
(informationssystem) som ett sätt att kommunicera och utbyta data - både inom 
privata organisationer såväl som tillämpningen av IS som en länk för kommunikation 
mellan medborgare och myndighet. Detta är anledningen till att jag har valt att 
studera smarta elnät ur ett användarperspektiv, med betoning på aktiva medborgare 
och användare. 
 
I dagsläget saknas det omfattande studier kring hur användarnas medverkan vid 
utveckling av elnäten, och hur människors sociala praktiker påverkar och påverkas av 
tekniken inom smarta elnät. Mina förhoppningar är att denna studie kommer att 
bidra till att fylla denna kunskapslucka. 

1.4.1	Perspektivanalys	

Begreppet smarta elnät rymmer flera olika aspekter; den kontext i vilken de byggs, de 
målsättningar som de smarta elnäten syftar till att uppnå, planering och utveckling av 
det smarta nätet, den teknik som används för att bygga nätet, människorna som ska 
använda nätet och själva användningen.  
 
Fenomenet smarta elnät studeras här som en del i utvecklingen av smarta städer med 
betoning på användarnas roll vid utvecklingen och deras möjligheter till egenmakt. 
Fokus för denna studie är alltså främst kopplat till planering, utveckling och 
användning av smarta nät. Jag ser i denna studie på de smarta elnäten som en del i 
utvecklingen av smarta städer och digitaliseringen av samhället, och väljer därför att 
lyfta frågor som är relevanta för samhällsutveckling. Detta leder till att jag kommer 
att använda mig utav studier inom närliggande områden - bland annat 
användarmedverkan inom e-government och utveckling av informationssystem (IS) 
samt studier av sociala praktiker. Ämnet smarta städer kan dock studeras ur ett 
flertal andra perspektiv. Man hade exempelvis kunnat fokusera på hur olika 
kontexter påverkar utvecklingen av de smarta näten på olika vis. Man hade även 
kunnat studera vilken teknik som ska utgöra det smarta nätet, eller enbart valt att 
fokusera på de beteendemässiga faktorerna ur ett psykosocialt perspektiv.  
 
Jag har inga tidigare erfarenheter av smarta elnät, men jag har under utbildningen 
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inom informatik studerat och problematiserat samhällets digitalisering och 
användarnas/medborgarnas roll vid denna utveckling. Min bild av offentlig e-
förvaltning sedan tidigare är att det är viktigt att involvera användare vid 
utvecklingen eftersom det är dessa personer som förväntas använda de produkter och 
tjänster som utvecklas. Jag bär detta med mig och jag misstänker att en sådan syn 
kan appliceras även inom området för utveckling av smarta elnät, inte minst då el är 
något människor har blivit mycket beroende av i dagens samhälle. 
 
Mina värderingar sedan tidigare är att man bör vara skeptisk till utveckling för 
utvecklingens skull. Samtidigt som vi behöver möta de nya utmaningarna som 
kommer med en ökad energikonsumtion, tror jag att vi måste se till att de lösningar 
som tas fram blir både effektiva, etiska och praktiska att använda och att grunden för 
utvecklingen bör vara att skapa hållbarhet och livskvalitet. Detta perspektiv bär jag 
med mig under denna studie. 

1.4.2	Kunskapskaraktärisering	

Den kunskap jag ämnar att bidra med via denna studie är svaret på de tre 
frågeställningarna. Beskrivningen av hur användarens roll ut vid utvecklingen och 
användning av smarta elnät ser ut kommer att generera ett svar av hur verkligheten 
ser ut i nuläget, något som Goldkuhl (2011) beskriver som kategoriell kunskap. 
Vidare kommer de lärdomar som kan dras av det nuvarande arbetet med smarta 
elnät att peka på både positiva och negativa effektsamband som finns mellan utfallet 
och det arbetet som har skett. I Goldkuhls (ibid.) termer resulterar detta alltså i 
förklaringskunskap, och möjligen även kritisk kunskap vid den händelse att 
lärdomarna kan peka på negativa effekter av ett visst tillvägagångssätt (ibid.). När jag 
slutligen beskriver möjligheten till förbättring i framtida arbeten med smarta elnät 
och liknande projekt, kommer jag att ta upp vägledande kunskap kring hur man 
istället kan arbeta för att uppnå önskade resultat (ibid.).  

1.5	Målgrupp	

Studien riktas mot de som intresserar sig för utvecklingen av smarta elnät och 
klimatsmarta bostäder. Mitt mål är att studien ska tilltala studenter, forskare och 
praktiker inom ämnesområdet och att studien ska kunna bidra till ny kunskap och 
nya tankar. Jag hoppas även att resultatet av studien kommer att kunna utgöra en del 
i basen för fortsatt forskning inom området. 

1.6	Avgränsningar	

Fokus i denna studie kommer i huvudsak att ligga på användarens roll i utvecklingen 
och användningen av smarta elnät, samt hur vi vid utvecklingen kan främja 
användarens roll. Jag avgränsar mig därför bort från de renodlat tekniska 
aspekterna, som exempelvis beskrivningar av tekniska möjligheter. Detta beror dels 
på att omfattningen för uppsatsen måste begränsas, men även på grund av att de rent 
tekniska delarna ligger utanför ämnet för mina studier. Jag avgränsar mig även från 
att undersöka hur man kan arbeta med beteendeförändringar ur ett psykosocialt 
perspektiv. Detta beror på att en sådan infallsvinkel inte ligger inom mitt 
studieområde.  
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1.7	Disposition	

Uppsatsen består av sju kapitel. Detta kapitel (kapitel 1) som är en introduktion till 
ämnet, problembeskrivning, syfte, frågeställningar och fastställande av 
kunskapsbehov, perspektivanalys, karaktärisering av kunskap samt målgrupp och 
avgränsningar. 
 
I kapitel 2 beskrivs den metod som jag har använt mig av för att samla in teoretisk 
och empirisk data, hur denna data har fungerat samt de bakomliggande perspektiv 
som har styrt arbetet. Kapitel 3 är teoridelen i vilken jag presenterar den teori som 
lett fram till det teoretiska ramverk som används i analysen.  
 
Kapitel 4 är en presentation av den empiriska data som samlats in, och består i denna 
uppsats av information om två projekt som genomförts i en kommun som arbetar 
med utveckling av en ny smart stadsdel och smarta elnät. Informationen i kapitlet 
kommer från både boende i stadsdelen med tillgång till tekniker som används inom 
smarta elnät, så väl som ansvariga för byggnation och utveckling. Kapitel 5 är analys- 
och diskussionskapitlet och det är i detta kapitel som jag kommer att tillämpa det 
teoretiska ramverk som presenteras i kapitel 3. Empirin analyseras enligt ramverket. 
Detta leder fram till slutsatserna, som presenteras i kapitel 6. Slutsatserna kommer 
att besvara de tre frågeställningarna jag presenterade under avsnitt 1.3.1 
Frågeställningar. Uppsatsen avslutas med reflektioner kring arbetet, och förslag på 
vidare forskning i kapitel 7. 
 
Figuren nedan visar hur de olika kapitlen följer efter varandra. Den streckade pilen 
från teori till analys visar hur den tematiska referensramen tillsammans med empirin 
utgör grunden för analysen.  
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Figur 1. Uppsatsens disposition (egen illustration).  
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2.	Metod
	

I detta kapitel beskrivs den forskningsmetod som ligger till grund för studiens 
genomförande. Kapitlet innehåller motivering till de metodmässiga val jag har 
gjort tillsammans med bakomliggande filosofiska perspektiv, såväl som en mer 
konkret redogörelse för insamling och tolkning av empirisk data och teori. 

 

2.1	Filosofiska	grundantaganden	

Denna studie bygger på det filosofiska grundantagandet att det inom sociala studier 
krävs en strategi som synliggör både forskarens och studieobjektets subjektivitet och 
sociala kontext (Bryman, 2008); jag har alltså tillämpat en tolkningssyn. 
Tolkningssynen, eller det tolkande perspektivet, innebär att man är av åsikten att 
man som forskare omöjligt kan stå utanför en social situation och titta in, utan att 
själv påverka situationen i fråga. Som forskare påverkar man de fenomen man 
beblandar sig med, och man påverkas även själv; dels av sin egen förförståelse och 
dels eftersom man görs till en aktör inom den sociala kontext man studerar (Myers, 
2013). Jag har försökt att ta hänsyn till att exempelvis min närvaro och situationen i 
vilken jag samlade in kunskap från intervjupersonerna kunde vara tillräckligt för att 
påverka vad de valde att ta upp, gå in djupare på eller utelämna.  Samtidigt gjorde jag 
i min roll som åhörare egna tolkningar av vad som sades. 
 
Motsatsen till detta hade varit att anamma ett positivistiskt perspektiv. Positivism är 
istället en kunskapsteoretisk ståndpunkt som innebär att kunskap kan och ska vara 
fri från värderingar. Man anser alltså att de iakttagelser som görs ska innehålla en 
objektiv sanning (Bryman, 2008). Positivism är tätt kopplad till studier inom 
naturvetenskapliga ämnen (ibid.) och jag har valt bort ett sådant perspektiv eftersom 
jag inte tror att objektivitet i mänskliga sammanhang är möjlig. Jag anser istället att 
det är viktigt att försöka förebygga eventuella misstag som kan härledas till 
subjektivitet genom att man i den mån det är möjligt försöker göra sig uppmärksam 
på det. 
 
Innan jag går vidare vill jag även snudda vid ett tredje filosofiskt grundantagande; ett 
kritiskt perspektiv. Jag har i denna studie visserligen ställt mig något kritisk till 
övertro på teknik och jag är, baserat på den inledande litteraturgenomgången, kritisk 
till det som förefaller vara det rådande synsättet på förändringsarbete inom området. 
Detta är dock inte samma sak som att forskningsmetodologiskt ha ett kritiskt 
perspektiv. Kritisk forskning handlar istället om att leta efter underliggande 
maktstrukturer som ett sätt att förklara vilka krafter det är som håller olika 
samhälleliga fenomen (exempelvis olika former av social orättvisa) vid liv (Kincheloe 
& McLaren, 2002) och kritisk forskning har i övrigt ett tolkande perspektiv på 
verkligheten som något som konstrueras och rekonstrueras av människor (Myers, 
2013). 
	

	



	
9 

2.2	Forskningsmetod	

Denna studie är genomförd med en kvalitativ metod. Kvalitativa metoder innebär att 
man studerar ett fenomen i sin kontext, och att man som forskare inte bara fokuserar 
på vad som händer utan även frågar sig varför (Myers, 2013). Denna studie syftar till 
att skapa en tydlig bild av vilka perspektiv som dominerar satsningar inom 
utvecklingen av klimatsmarta bostäder och jag har dragit tydliga paralleller mellan 
arbetet med användarna vid utvecklingen och satsningarnas resultat. En kvalitativ 
metod ger utrymme till att inkludera studier och analys av den sociala kontext som 
användarna av tekniken befinner sig i. I kontrast till detta finns även kvantitativa 
metoder vilka är lämpliga när forskaren lägger mer vikt vid insamling av stora 
mängder data, och där det finns fokus på siffror snarare än på ord (Myers, 2013). 
Eftersom jag har applicerat teorier som betonar beroendet mellan sociala normer och 
praktiker och individuella val och handlingar, samt tagit upp problematik kring ett 
alltför starkt teknikfokus, har detta medfört ett behov av diskussion kring 
beteendemönster på både individ- och samhällsnivå. Mina forskningsfrågor har alltså 
lett till diskussion och teoretisering inom ämnen som bygger på social kontextuell 
förståelse, varför en kvalitativ ansats har varit nödvändig. 
 
Forskningsmetoden jag har använt mig av är fallstudier. Fallstudier är forskning i 
vilken forskaren genomför en ingående analys av en eller ett fåtal enskilda fall 
(Bryman, 2008). Fallen i denna studie har utgjorts av två projekt, varav ett är 
genomfört och ett är pågående. Det ena projektet är en relativt storskalig satsning; en 
stadsdel som utgör ett första försök att göra en hel stad klimatsmart (detta är ett 
samarbete mellan både offentliga och privata aktörer samt en större energileverantör 
på den svenska marknaden). Projektet i stadsdelen arbetar med målsättningar om 
användning av återvunnen och förnyelsebar energi, integrerade och effektiva nät, 
användning av smart mätning samt försäljning av hushållens egen småskaliga 
produktion av el. Det andra projektet är mindre och handlar om ett bostadshus som 
innehåller ett antal bostäder som delar ett integrerat nät, använder smart mätning 
samt möjligheter att via olika tekniker producera egen energi, och sälja vidare 
överbliven energi till nätet. 
2.3	Datainsamlingstekniker	

Datainsamlingen har skett med hjälp av intervjuer med både boende och ansvariga 
vid de två projekten inom utveckling av smarta elnät, såväl som insamling och studier 
av dokument.  

2.3.1	Kvalitativa	intervjuer	

Jag genomförde ett sex stycken kvalitativa intervjuer. Att de var kvalitativa innebar 
att de var mindre strukturerade än om de hade genomförts med en kvantitativ ansats 
(Bryman, 2008). I en kvalitativ intervju är intresset mer riktat mot intervjupersonens 
ståndpunkter och det är önskvärt att låta intervjun ta olika riktningar eftersom detta 
på så vis speglar vilka ämnen som intervjupersonen upplever som relevanta (ibid.). 
Intervjuerna var semistrukturerade - alternativet hade varit (nästan) helt 
ostrukturerade intervjuer. Anledningen till att jag valde att ha en semistruktur är för 
att jag hade ett antal olika ämnen som jag ville diskutera under intervjuerna; under 
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en ostrukturerad intervju ligger mindre fokus på att ställa frågor utifrån en 
intervjuguide och det påminner istället mer om ett fritt samtal (ibid.) vilket därför 
hade gjort detta svårt.  
 
Intervjuerna genomfördes tillsammans med en forskare vid Linköpings universitet, 
som arbetar med ett forskningsprojekt rörande smarta elnät. Vi åkte tillsammans till 
den kommun där projektet genomfördes. Tabellen nedan visar schemat för 
intervjuerna. Forskaren hade innan mitt uppsatsarbete varit mycket drivande i att 
finna relevanta projekt och intervjupersoner vilket underlättade för mig att hitta 
lämpliga respondenter.  
 
Tabell 1. Information om tid och datum för intervjuer. 
Datum Tid Respondent 
5 april 10:00 Boende 1 
5 april 12:00 Boende 2 
5 april 14:30 Fastighetsägare i stadsdelen 
5 april 18:30 Boende 3 
7 april 09:00 Projektansvarig vid 

energileverantören 
8 april 09:00 Projektansvarig hos kommunen 
 
Intervjuer har genomförts med både boende i stadsdelen och ansvariga för projekten, 
eftersom studien krävde information om både arbetet med utvecklingen och 
användningen av det smarta nätet. Kriterierna för urvalet av respondenter var att 
intervjupersonerna skulle ha en nära anknytning till projekten antingen i form av 
användare/boende, eller ha en aktiv roll vid planering, utveckling och styrning av 
projektet. Detta eftersom studien krävde information om projektets planering, 
genomförande och resultat. Urvalen skedde på två nivåer: först valdes detta projekt 
ut som ett lämpligt studieobjekt, och sedan kontaktades intervjupersonerna. Urvalet 
av respondenter skedde alltså på ett målstyrt vis (Bryman, 2008).  
 
Eftersom intervjuerna genomfördes tillsammans med en forskare, antog vi varsin roll 
under varje intervju. En av oss förde den huvudsakliga diskussionen och ställde 
frågor, medan den andra förde anteckningar och följde upp med eventuella nya 
frågor som uppstod under intervjun. Vi varierade mellan att vara den som ledde 
samtalet, och att vara den som tog anteckningar, och bytte alltså roller ungefär 
varannan intervju. 
 
Intervjuerna har till stor del skett på plats i bostäderna och samtliga intervjuer 
spelades in. Med de respondenter som deltog vid genomförande av projektet skedde 
intervjuerna på andra platser. Med fastighetsägaren till de hus som de boende levde i 
skedde intervjun i ett kontor i en av fastigheterna. Intervjun med den ansvarige hos 
energileverantören genomfördes utanför och inuti en av de lägenheter som byggdes 
för att testa teknikern, för att vi skulle få se hur byggnaden såg ut och hur tekniken i 
lägenheten fungerade. Intervjun med projektledaren hos kommunen genomfördes i 
ett kontor på dennes arbetsplats. Under intervjuerna togs även anteckningar av det 
som sades. 
 
Jag transkriberade intervjuerna med hjälp av inspelningarna. Transkriberingen 
skedde i huvudsak under de två följande veckorna efter att intervjuerna hade ägt 
rum. Jag har förlitat mig på de transkriberade intervjuerna, snarare än de 
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anteckningar som togs under intervjuerna, vid återgivelsen av det empiriska 
materialet i denna studie. 
 
Frågorna som ställdes under intervjuerna finns att läsa som i intervjuguiderna (se 
Bilaga 1). 

2.3.2	Dokument	

Utöver intervjuerna har en del av det empiriska materialet kommit från dokument, 
bland annat i form av offentliga dokument, visioner och rapporter. Detta gav en form 
av triangulering av data eftersom de intervjupersoner som hade en ansvarig position 
inom projekten gav liknande typer av uppgifter som finns att hitta i dokumenten, och 
detta gav mig möjlighet att kontrollera uppgifterna mot varandra för att säkerställa 
att informationen stämde. Dokument utgör ofta en god källa till material som kan 
användas vid exempelvis utvecklingen av intervjufrågor (Myers, 2013). Vid val av 
dokument hade jag Scotts fyra kriterier i åtanke. Dessa kriterier är ett sätt att 
kontrollera validiteten i dokument och innebär att man undersöker 1) huruvida de är 
genuina och kommer från rätt källa, 2) att de är fria från fel och inte har blivit 
förändrade, 3) om dokumenten ser ut att vara typiska för sitt slag och 4) om det som 
står i dokumenten är tydligt och förståeligt (ibid.). Detta för att säkerställa att 
informationen jag presenterade i uppsatsen stämmer överens med verkligheten för 
att förhindra att tappa validiteten i det empiriska materialet. Eftersom jag i huvudsak 
har inhämtat dokumenten från den aktuella stadsdelens egen samling av relevant 
projektdokumentation underlättades valideringen av dokumenten. 
2.4	Ansats	för	dataanalys	

Vid analysen av insamlad data har jag tillämpat en tematisk analys, vilket innebär att 
jag baserat på det empiriska materialet identifierade viktiga teman för att sedan 
jämföra de åsikter och händelser som beskrivs av intervjupersonerna, samt det som 
återfinns i litteratur och dokument i relation till varje tema (Bryman, 2008). Detta 
innebär att varje tema blev en källa för diskussion och analys. En vanlig kritik som 
framförs mot tematisk analys är att många forskare utger sig för att genomföra en 
tematisk analys, utan att det faktiskt framgår. För att undvika detta har jag strävat 
efter att vara så transparent som möjligt för att stegen i analysen ska vara möjliga att 
följa och även att replikera. Temana presenteras på ett tydligt sätt i teoriavsnittet och 
återkommer sedan för diskussion i analyskapitlet. 

2.4.1	Samspel	mellan	teori	och	empiri	
Jag har växlat mellan teori- och empiriinsamling. Teorin tillsammans med 
projektrelaterad dokumentation utgjorde en bas för de frågor som ställdes under de 
semistrukturerade intervjuerna, och intervjuerna i sig utgjorde en källa till nya frågor 
under senare intervjuer. Baserat på data in de sammanställda intervjuerna fortsatte 
jag att leta efter relevant teori. Jag baserade detta tillvägagångssätt på analytisk 
abduktion; abduktion är en typ av logisk slutledning i vilken man arbetar iterativt 
mellan teori- och empiriinsamling. Baserat på iakttagelser utvecklades förklaringar 
av olika fenomen (Richardsson & Kramer, 2006). Jag har därför använt teori som ett 
sätt att hitta möjliga förklaringar som går att applicera på de fenomen jag 
observerade, och empiri som ett sätt att bredda och fördjupa förståelsen för 
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fenomenet. Jag inledde arbetet med teoriinsamling och insamling av empirisk data 
med ett relativt öppet förhållningssätt. Forskningsfrågan var löst formulerad och har 
preciserats allt eftersom jag har skapat mig en ökad förståelse för ämnesområdet och 
de fall som studerats. Under arbetets gång har forskningsfrågan blivit allt tydligare 
och har på sätt och vis varit ett resultat av min vilja av att beskriva de observationer 
som gjorts under teoristudierna och tolkningen av det empiriska materialet. Enligt 
Walsham (1995) är det under kvalitativa studier önskvärt att inta ett öppet 
förhållningssätt vid de inledande teoristudierna, då man riskerar att gå miste om att 
utforska annan teori eller andra synsätt som kan vara mer relevanta och intressanta 
för fallet. Jag upplever att detta förhållningssätt har varit mycket givande. 

2.5	Reliabilitet	och	validitet	

Ett mål för denna uppsats har varit att resultaten ska ha en vara ha god reliabilitet 
och validitet. I detta avsnitt kommer jag att presentera hur jag har arbetat med detta. 

2.5.1	Reliabilitet	

Reliabilitet inom kvalitativ forskning kan delas upp i intern respektive extern 
reliabilitet. Intern reliabilitet innebär att det inom en forskargrupp ska råda 
konsensus om hur insamlad data ska tolkas. Extern reliabilitet handlar om 
möjligheterna att replikera studien i efterhand (Bryman, 2008). Eftersom jag har 
genomfört denna studie på egen hand har jag inte behövt ta hänsyn till andra 
tolkningssätt mer än vid genomförandet av intervjuerna som skedde tillsammans 
med en annan person. Visserligen diskuterades resultatet av intervjuerna när dessa 
hade genomförts, men vid insamling och tolkning av övriga data har en sådan process 
inte funnits i mitt arbete.  
 
Möjligheterna att replikera denna studie bör vara relativt god, om man följer den 
forskningsmetod som jag beskriver i detta kapitel. Jag har beskrivit 
tillvägagångssättet och vilken typ av respondenter som har intervjuats, och har även 
bifogat de intervjumallar som använts för insamlingen av empirin. Jag har även 
redovisat all teori som har använts som grund för diskussionen och den tematiska 
referensramen. Detta bör underlätta en eventuell replikering av studien i framtiden. 

2.5.2	Validitet	

Intern validitet innebär att det ska finnas en överenskommelse mellan de inblandade 
forskarna att den teoribildning som sker i arbetet ska vara lämplig. Extern validitet 
innebär istället att resultaten ska vara generaliserbara i en större kontext (Bryman, 
2008). Eftersom jag har arbetat på egen hand med denna uppsats är det självklart en 
utmaning att ha en sådan diskussion, och jag har därför fått förlita mig på 
diskussioner med min handledare för att säkerställa att teoribildningen ska vara 
trovärdig och relevant för ämnet. När det kommer till arbetet med extern reliabilitet 
tror jag att resultatet av denna studie bör ses som en fingervisning kring hur arbetet 
med utvecklingen av smarta elnät ser ut i Sverige, men att det krävs mer omfattande 
studier med fler respondenter för att fastställa att hur arbetat sker, och på vilka sätt 
det bör fortsätta. 
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Jag har inte arbetat med att validera de intervjuer som genomförts. Detta eftersom 
samtliga intervjuer spelades in, och det även fördes anteckningar under intervjuerna. 
Detta innebär att rådata finns kvar både i ljudform och i transkriberade dokument 
vilket torde vara tillräckligt för att säkerställa den empiriska validiteten.  

2.6	Forskningsetiska	överväganden	

Det finns ett antal riktlinjer som brukar användas för att säkerställa att forskningen 
som genomförs är etisk (Bryman, 2008). Dessa är att forskaren ska informera 
respondenter om vad studiens syfte är för att de själva ska kunna välja om de vill 
bidra till det. Vidare ska det tydligt framgå att deltagare i studien själva har rätt att 
bestämma om de vill eller inte vill delta. Uppgifter om respondenter ska behandlas 
med största möjliga konfidentialitet och de uppgifter som lämnas av respondenter 
ska inte användas i andra syften än vad som uppgavs innan medverkan genomfördes 
(ibid.). Jag har valt att arbeta på följande vis: innan intervjuerna genomfördes var det 
tydligt vad syftet med dessa var och att frågorna var relevanta för ämnet. Visserligen 
påmindes inte intervjupersonerna om vad syftet med intervjuerna var vid 
genomförandet men det torde ha framgått av frågorna. Vidare frågade några av 
intervjupersonerna vilka aspekter av ämnet som skulle ligga i fokus för studierna, 
varpå de fick ärliga svar.  
 
Inspelning av samtalen ägde rum först efter att intervjupersonen hade gett sitt 
medgivande till detta. Jag har valt att hålla samtliga respondenter och projekt 
anonyma för att respektera privatliv och integritet. Jag kommer inte heller att dela 
med mig av uppgifterna eller insamlade data till annat än forskningsprojektet jag 
ingick i. 

2.7	Metodkritik	

I detta avsnitt lyfter jag fram kritik som kan föras mot de metodmässiga val jag har 
gjort. 

2.7.1	Kritik	mot	kvalitativa	metoder	

Det som brukar lyftas fram som nackdelar med kvalitativa studier är att de är alltför 
subjektiva till sin natur, och att resultatet därmed är beroende av forskarens egna 
uppfattningar (Bryman, 2008). Kvantitativa forskare kritiserar ibland kvalitativ 
forskning på grund av att den ofta inleds på ett öppet sätt, innan frågeställningarna 
har formulerats vilket kan medföra att läsaren får alltför lite information om varför 
ett tema eller en frågeställning har valts (ibid.). Även denna studie kan kritiseras av 
en sådan anledning, då jag utgick från tämligen lösa frågeställningar vid det 
inledande arbetet. Jag anser dock att det har varit viktigt att kunna förändra 
inriktningen på uppsatsen något. Innan ämnesområdet och de fenomen som uppstått 
inom de studerade fallen blev tydliga, krävdes en utgångspunkt för insamling av teori 
och empirisk data. Detta har sedan resulterat i en ökad förståelse hur en fråga kan 
ställas för att medföra ett informativt svar, som dessutom bidrar till ny kunskap inom 
ämnesområdet.  
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2.7.2	Kritik	mot	fallstudier	

Kritik som brukar riktas mot fallstudier är att det kan vara svårare att generalisera 
forskning som bygger på färre fall (Myers, 2013) och i detta fall har jag baserat 
forskningen på ett enda (eller snarare två sammanhängande) fall. Att jag har använt 
mig av en fallstudie skulle innebära att det är svårt att applicera utfallet på samtliga 
projekt inom utvecklingen av smarta elnät stämmer, och är något som är värt att ta i 
beaktning när man läser studien och använder resultatet. Dock är inte detta heller 
syftet med studien. Som jag redan har beskrivit vill jag bidra till ny kunskap i fältet, 
och resultatet av detta arbete ger ett exempel, en fingervisning, om hur läget ser ut 
idag. Slutsatserna bidrar till kunskap som man kan använda till en fortsättning av 
utforskning inom området. Flyvbjerg (2006) skriver att fallstudier är ett mycket bra 
sätt att skapa en djuplodad förståelse av en kontext, och det är detta som är tanken 
med denna studie. Resultatet är en hypotes om vad som krävs för en fortsatt 
framgångsrik utveckling av de smarta elnäten, och jag uppmanar den som vill 
använda dessa rekommendationer att kritiskt granska och utvärdera dem innan 
tillämpning, gärna tillsammans med andra fall.   

2.7.3	Kritik	mot	datainsamlingsmetoder	

Jag har använt mig utav semistrukturerade intervjuer för att samla in information 
från respondenterna. Semistrukturerade intervjuer kan innebära en stor variation 
mellan olika intervjuer och kan genomföras med olika tekniker. En semistruktur kan 
innebära att intervjun är tämligen rakt på sak och att frågorna avlöser varandra på ett 
sätt som är enkelt att följa. Det kan även innebära att de är relativt ostrukturerade 
och att samtalet tillåts ta flera olika riktningar innan frågorna anses vara besvarade 
(Fylan, 2005). Inom ett tolkande perspektiv är det vanligast att intervjuer genomförs 
i ett öppnare format eftersom det kan bidra till en rikare bild av kontexten (ibid.). 
Detta ledde i mitt fall till att det blev mer data att transkribera och tolka. Detta 
upplevde jag dock som något positivt, eftersom det tillät mig att hitta svar på frågor 
som inte ställdes rakt ut under intervjun, men som uppstod senare under 
uppsatsprocessen.  
 
En utmaning vid semistrukturerade intervjuer som genomförs i ett relativt öppet 
format är att undvika att ställa ledande frågor. Detta kan försvåra styrandet av 
intervjun i den önskade riktningen (Fylan, 2005). Jag upplevde i detta fall inte detta 
som ett problem. Ett ämne diskuterades så länge respondenten kunde ge svar, och 
det uppstod följdfrågor. När ett ämne upplevdes som uttömt gick vi vidare till nästa. 
Under intervjuerna gav respondenterna innehållsrika svar och föreföll vara 
intresserade av samtalet vilket underlättade intervjuerna. Under samtalet förekom 
ibland mindre öppna frågor, där olika alternativ presenterades som förslag. Detta 
gjordes dock på ett öppet sätt, och jag upplevde inte att det påverkade 
respondenternas svar på ett märkbart vis. Alternativen presenterades främst som ett 
sätt att tydliggöra vilken typ av information vi var ute efter, och inte för att begränsa 
eller styra intervjusvaren. Att ta anteckningar under intervjuerna, vilket vi gjorde, 
riskerar att avbryta flödet under intervjun (Kvale, 2008). Eftersom vi var två 
personer och delade upp arbetet med att prata och anteckna mellan oss kunde vi dock 
undvika att detta inträffade.   
 



	
15 

Intervjuerna spelades in med hjälp av inspelningsapplikationerna på min och 
forskarens telefoner. Att spela in intervjuer kan påverka respondenternas svar genom 
den s.k. Hawthorne-effekten. Hawthorne-effekten kan beskrivas som den effekt som 
påverkar deltagarens beteende när det vet att de studeras. Problemet är att 
människor kan uppträda annorlunda mot vad de vanligtvis gör (McCambridge et al., 
2014). Vid inspelning av samtal skulle en liknande effekt kunna uppstå, eftersom det 
för respondenten då blir tydligt att dennes uttalanden kommer att finnas kvar och 
kommer kunna spelas upp i framtiden. Detta är en risk med att spela in intervjuerna 
som jag hoppas att vi kom runt genom att lova samtliga respondenter att de skulle få 
vara helt anonyma i studien.  
 
En risk med insamling av data via dokumentstudier är att offentliga dokument 
tenderar att vara beroende av mer än det som står skrivet i klartext; hur saker och 
ting uttrycks och vad som inkluderas i dokument kräver ibland en bakomliggande 
förståelse för den kultur de skrivits i (Bryman, 2008). Att tolka dokument som 
skrivits i exempelvis ett annat land, eller en annan tid kan därför utgöra en utmaning 
för forskare. I detta fall var samtliga dokument skrivna i Sverige och under de senaste 
åren. Eftersom jag är svensk och har tidigare erfarenhet av att studera svenska 
visions- och policydokument under studietiden, bedömer jag dock att min förståelse 
för dokumenten är god. 

2.7.4	Tematisk	analys	

Kritik som kan riktas mot användningen av tematisk analys är att tillämpningen inte 
blir tydlig för läsaren (Bryman, 2008). Vidare har det riktats kritik mot att det ofta 
förekommer en bristande transparens kring huruvida tematiseringen sker i 
tolkningen av teori eller empirisk data (Thomas & Harden, 2008). Som jag beskrev 
ovan i avsnitt 2.4 är den tematiska analys som har genomförts i denna studie baserad 
på en tematisk referensram som utformades i teoriavsnittet, baserat på tidigare 
studier. Mot denna typ av tematisering har det riktats kritik, eftersom den bygger på 
tematisering från tidigare studier och att man därmed riskerar att gå miste om 
chansen att finna nya teman inom området (ibid.). Jag anser dock att det finns 
möjlighet att utöver teman i teori även identifiera teman i den empiriska data som 
samlas in. Vidare var inte syftet för denna studie att identifiera nya teman i 
forskningsområdet, utan att bygga ett teoretiskt ramverk med vilket det går att 
utvärdera pågående projekt. Detta ramverk kan vid behov vidareutvecklas i takt med 
att nya teman identifieras och utforskas. 

2.7.5	Validitet	och	reliabilitet	

Kritik kan även riktas mot arbetet med validering och reliabilitet. Eftersom jag har 
arbetat ensam har det varit svårare att i denna uppsats säkerställa att det råder 
konsensus kring hur data ska tolkas. Jag har försökt att vara transparent i mina 
resonemang och att recensera och reflektera kring teori och empiri för att ge 
stringens i teoribildning och analys men jag uppmanar läsare att inta samma kritiska 
förhållningssätt som jag anser alltid bör finnas när man granskar och använder sig av 
forskning. Jag tror och hoppas att jag har lyckats täcka in relevanta aspekter och att 
tolkningen av data som jag har samlat in motsvarar den innebörd som sändaren 
avsåg. 
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Vidare går det att ifrågasätta möjligheterna till replikering av denna uppsats. Kritik 
som riktas mot extern reliabilitet är enligt Bryman (2008) att det är svårt att 
replikera en fallstudie eftersom det inte går att frysa en social kontext. Jag tror att det 
ligger något i detta, och att det skulle vara svårt att replikera denna studie när det har 
gått en längre tid sedan genomförandet. Eftersom intervjupersonerna kan ha 
förändrat sina uppfattningar eller glömt viktiga aspekter av projektet är det därför 
möjligt att framtida studier skulle kunna visa på en viss variation av resultatet. Jag 
tror att detta är viktigt att bära med sig i alla fall av studier inom sociala kontexter, 
och inte bara när det kommer till denna studie. 

2.7.6	Källkritik	

De teoretiska källor som använts i denna studie är främst kopplade till området 
smarta elnät. Jag har även använt teoretiska källor inom andra, angränsande 
forskningsområden vid de tillfällen som det saknas tidigare forskning inom 
forskningsområdet smarta elnät. Jag har främst använt nyare källor i uppsatsen för 
att teorin ska bygga på relevant litteratur. Eftersom området är relativt nytt är 
majoriteten av de källor jag har kommit i kontakt med också skrivna under de senaste 
åren. De artiklar jag har använt som källa har publicerats, vilket innebär att de har 
blivit granskade och är av god kvalitet. 
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3.	Teori
	

I detta kapitel presenteras den teori som använts i studien. Nedan har jag beskrivit 
relevant forskning och teori som utgör grunden till den tematiska referensram som 
tillsammans med empirin legat till grund för studiens analyskapitel. Den tematiska 
referensramen presenteras i kapitlets avslutande avsnitt, 3.8. 

3.1	Hållbar	utveckling	och	smarta	elnät	

Begreppet smarta städer är ett generellt begrepp som beskriver hur IKT tillsammans 
med teknisk och social infrastruktur kan bidra till en hållbar samhällsutveckling med 
delaktiga medborgare (Alawadhi et al., 2012). Det smarta i denna utveckling utgörs 
av tillämpningen av olika typer av digital teknik och IKT för att förändra vardags- 
respektive arbetslivet, och denna teknik ska integreras med stadens infrastruktur så 
att den kan utnyttjas för innovation, kunskap och problemlösning (Deakin & Al Waer, 
2011). Det som ska göra utveckling hållbar är tillfredsställandet av nuvarande behov 
utan att man samtidigt inskränker möjligheterna för framtida generationer att 
tillfredsställa sina. En hållbar utveckling innefattar både ekonomisk, ekologisk och 
social hållbarhet vid arbetet för tekniska förändringar och ökad livskvalitet. (Bătăgan, 
2011). 
 
Smarta elnät är en utveckling som jag anser visar på stort potential att möta mål 
kring hållbar utveckling, främst inom ekologiskt hållbarhet. Detta eftersom det ger 
oss möjligheten att utveckla energisystem som möter de nuvarande och kommande 
energibehoven samtidigt som vi har möjligheten att utforma näten på ett sätt som ger 
mindre påfrestning på klimatet och en mer effektiv användning av de resurser som vi 
har tillgängliga I det inledande kapitlet tog jag upp en sammanfattande definition av 
smarta elnät; samlingen av ny teknologi, funktioner och regelverket på elmarknaden 
som på ett kostnadseffektivt sätt underlättar introduktion och utnyttjandet av 
förnybar elproduktion, leder till minskad energiförbrukning, bidrar till 
effektreduktion vid effekttoppar och skapar förutsättningar för aktivare elkunder 
(Swedish smartgrid, 2016). Detta är egentligen en beskrivning av de önskade 
effekterna av ett smart elnät och säger ingenting om vilka komponenter nätet består 
av.  
 
Geleen et al., (2013) skriver att de olika delarna i de smarta elnät som utvecklas idag 
består av “kärntekniken” som är genereringen av el, gärna på lokal nivå, 
mellanliggande produkter som leder runt elen (på engelska “Home Energy 
Management System”, HEM-system) samt tjänster för energihantering som bland 
annat kan inkludera prognoser av olika slag, information om priser, användning etc. 
Vidare finns det ytterligare ett lager som Geleen et al tillskriver det smarta elnätet; 
olika metoder för att underlätta implementeringen och användandet av det smarta 
elnätet som informationskampanjer och tävlingar för att öka människors vilja att se 
över sin energiförbrukning. Hur dessa tekniker, produkter och tjänster hänger 
samman illustreras nedan i figur 1. Vidare består det smarta elnätet av tre typer av 
teknologi: den infrastruktur som används, ett sensornätverk och sensibiliserade 
objekt. Dessa tre teknologier binds samman av en fjärde komponent: ett 
informationssystem, och tillsammans utgör dessa fyra delar ett sammanhängande 
energisystem.  
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Figur 2. Illustration av hur de olika teknologierna i det smarta elnätet hänger 
samman (egen illustration baserad på en modell av Geleen et al., 2013, s. 8).  

 
Begreppet smarta elnät innebär även en digitalisering av elnätet som ska förbättra 
kommunikationen mellan de olika delaktiga parterna (Broberg et al., 2014). I 
inledningen presenterade jag en övergripande definition av vad ett smart elnät 
innebär, och tog då upp att det tillsammans med tekniska möjligheter även 
förutsätter mer aktiva elkunder (Swedshi smartgrid, 2016). Eftersom en del i det 
smarta nätet ska möjliggöra för användare att producera egen el (ibid.) blir 
användarnas möjligheter att kunna och vilja göra detta en naturlig förutsättning för 
att få ett system för detta att fungera. Utöver detta är möjligheterna för elkunder att 
med hjälp av aktiva val kunna minska eller förändra sina konsumtionsmönster 
önskvärda. 
 
Framtidens elnät kommer alltså inte enbart med löften som innebär tekniska, 
miljömässiga och ekonomiska uppgraderingar av det gamla elnätet utan kommer 
även innebära en mer påträngande roll som kommer att ha påverkan på användarnas 
vardagsliv (Verbong et al., 2013). Genomförandet av beteendeförändringar kräver 
långsiktig medverkan från användarnas sida och fokus måste enligt Verbong et al. 
(2013) ligga på att påverka användarna till att göra förändringar i sina 
vardagsrutiner. Det finns olika sätt att genomföra dessa förändringar, och de är oftast 
kopplade till att använda sig utav feedback (återmatning) tillsammans med 
ekonomiska incitament som verktyg (ibid.). 

3.2	Användarnas	roll	vid	planering	och	utveckling	

Utvecklingen av smart elnät är sker i dagsläget oftast uppifrån och ner (Katzeff och 
Wangel, 2014). Att utvecklingen sker uppifrån innebär att utvecklingen sker på 
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initiativ av beslutsfattare, exempelvis från statens eller kommunernas sida. En risk 
med att medborgare själva inte har begärt en sådan utveckling kan vara att den 
förändring som sker inte är välförankrad hos medborgarna innan. Enligt Mah et al. 
(2012) är det är viktigt att de viljor och mål som finns hos myndigheter, företag och 
konsumenter/medborgare överensstämmer vid utvecklingen av smarta elnät för att 
överkomma förändringsmotstånd. 
 
Man kan argumentera för att det är viktigt att användare erbjuds en aktiv roll även 
inom själva utvecklingen av det smarta nätet. Eftersom ämnesområdet är relativt nytt 
är dock behovet av användarmedverkan vid utvecklingen av smarta elnät ännu inte 
särskilt väldokumenterat, men forskning inom relaterade ämnen (utveckling av 
informationssystem, e-förvaltning och offentliga e-tjänster) har visat på att 
användarmedverkan är en viktigt del i utvecklingen av användbara och 
användarvänliga produkter och tjänster (Karlsson et al., 2012). Denna forskning har 
visat att användarmedverkan medför flera fördelar, som tydligare kravspecifikationer 
och förbättrade användargränssnitt, mindre förändringsmotstånd vid införande av 
nya informationssystem och ett större användarengagemang i nya system (ibid.). Det 
hela är grundat i ett demokratiskt synsätt på användare. Tanken är att de personer 
som påverkas av en förändring ska ha möjlighet att influera den, och att bra idéer lika 
gärna kan komma nerifrån och upp, som uppifrån och ner (ibid.). Att ha en dialog 
med potentiella användare innan design och utveckling bidrar till information om 
olika strävan, mål, behov och de egenskaper som är förenade med olika typer av 
användargrupper och intressenter. Detta underlättar utformningen av de krav som 
ligger till grund för systemets utformning (Olphert & Damodaran, 2007).  Att ta del 
av denna information innan utvecklingen kan leda till att utvecklare kan slippa göra 
sena förändringar i systemet som då kan bli mycket kostsamma. 
Användarmedverkan har därför potential att leda till produkter och tjänster som 
bättre överensstämmer med användarnas behov och önskemål (ibid.).  
 
Inom policydokument som rör utvecklingen av smarta städer går det att se 
målsättningar om deltagande medborgare (Alawadhi et al., 2012) och ett ökat 
kundinflytande över de smarta elnäten (SOU, 2014). Detta överensstämmer med 
målsättningarna inom e-förvaltning; målen kring utvecklingen av den offentliga e-
förvaltningen är att skapa en enklare vardag för medborgare, mer delaktiga 
medborgare som har tillgång till tjänster och information samt en effektivisering av 
offentliga organisationer (SOU, 2013). E-förvaltning förväntas alltså bidra till positiva 
effekter för både statliga myndigheter såväl som medborgare, vilket ställer krav på att 
de tjänster som tas fram i detta är funktionella för både medborgare och verksamhet. 
Målsättningarna kring ömsesidig nytta kan ses som en nyckel för att skapa e-tjänster 
som bidrar till att de används. Även om en offentlig organisation skapar en e-tjänst 
som skulle revolutionera de interna arbetsprocesserna och avlasta medarbetarna 
genom att exempelvis möjliggöra elimineringen av pappershantering, är man från 
organisationens håll fortfararande beroende av att användarna väljer att använda 
tjänsten för att dessa fördelar ska erhållas. Att arbeta för att göra tjänsten attraktiv 
och att användarna ska vilja använda den blir således en viktig del i arbetet. Inte bara 
av demokratiska och etiska skäl, utan även av rent praktiska skäl.  
 
Axelsson et al. (2010) skriver att användarcentrerad utveckling av e-tjänster ofta 
förekommer som en viktig punkt i policydokument som rör e-förvaltning. De menar 
att det vid utvecklingen av e-förvaltning går att inhämta lärdomar kring hur 
användarmedverkan används inom traditionell IS-forskning. En utmaning med 
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utvecklingen av e-förvaltning, och då främst vid utvecklingen av offentliga e-tjänster, 
är att utveckla system som riktas mot en bred och heterogen grupp användare. Att 
utveckla ett system som ska användas av många, som e-tjänst, innebär att det finns 
flera olika segment av kunder (användare) med olika förväntningar och behov. Olika 
segment påverkas även olika mycket av den, och på olika sätt (Axelsson et al, 2009). 
Detta innebär att det finns ett behov av att identifiera olika typer av användare och 
involvera dem för att kunna fånga upp viktig information. Inom utvecklingen av e-
tjänster går det inte att utestänga vissa användargrupper genom att ignorera deras 
perspektiv, även om e-tjänsterna har en viss primär målgrupp. Det är därför viktigt 
att kartlägga och skapa förståelse för olika användargrupper (ibid.).  
 
Axelsson et al (2010) anser att det bör finnas en syn på användarna som en aktiv del 
av utvecklingen och användningen, snarare än att se dem som passiva mottagare av 
de tjänster som utvecklas, och att det således krävs mer information om användarnas 
krav, behov och vilka utmaningar som kan uppstå vid användningen. Detta synsätt 
lyfter upp användarens roll i informationsutbytet vid nyttjandet av en e-tjänst, och 
tydliggör vikten av att utveckla e-tjänster som användarna väljer att använda. 
 
På samma sätt tror jag att vi behöver tänka när det kommer till utvecklingen av de 
produkter och tjänster som användare förväntas använda för att förändra sin 
energikonsumtion. Eftersom utvecklingen i dagsläget är toppstyrd (Katzeff & Wangel, 
2014) innebär detta att dessa tekniker inte är efterfrågade av användarna. Det är 
istället andra aktörer som ber användarna att använda dem. För att få en aktiv 
användning av dessa system krävs det därför att dessa aktörer arbetar för att få 
användarna att se ett värde i användningen, och att systemen är utformade på ett sätt 
som underlättar användning. Vidare styr användare över HEM-systemen via 
informationssystem (Watson et al., 2010). Utöver den praktiska användningen av 
apparater och vitvaror som drar el är det alltså via IS som användare ges möjlighet att 
interagera med energihanteringssystemet. Användarmedverkan inom denna 
utveckling torde medföra samma fördelar rörande ökad kunskap kring krav, mål och 
behov samt eventuella utmaningar vid användning som krävs inom utveckling inom 
traditionell IS-utveckling. Det Axelsson et al. (2010) skriver om utmaningar kring en 
bred användargrupp och behovet av att få användare att vilja engagera sig i 
utvecklingen anser jag dock är relevant även här, och att detta är utmaningar som 
kommer att behöva studeras vid utvecklingen av de smarta elnäten. Eftersom (i 
princip) alla människor använder elektricitet kan vi förvänta oss att det smarta 
elnätet påverkar en mycket bred heterogen konsumentgrupp med olika 
förutsättningar, behov och önskemål. Användarna av den teknik och de system som 
utvecklas kommer alltså att skilja sig åt. Jag anser att detta gör det ännu viktigare att 
olika typer av användare involveras, för att säkerställa att utvecklingen sker på ett 
sätt som passar olika användargrupper på bästa möjliga vis för att få en hög grad av 
användning av produkter och tjänster.   
 
Användare och det smarta elnätet har dock, vad Verbong et al. (2013) kallar för, en 
‘obekväm’ relation till varandra. Vad som menas med detta är att de ännu inte i 
någon större utsträckning har medverkat vid utvecklingen av dessa nät trots att det är 
upp till användarna att acceptera eller avböja förändringarna som nätet medför både 
i hemmet och i vardagsrutinerna. Alltså förväntas de ha en nyckelroll i det smarta 
nätet och tros vara de som i praktiken formar hur framtidens elnät kan se ut och vara 
avgörande när det kommer till möjligheterna att faktiskt implementera smarta 
lösningar i nätet (ibid.). Detta blir problematiskt eftersom det riskerar att leda att de 
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produkter och tjänster inte anpassas efter användarna, och i förlängningen till att de 
inte används.  
 
Frågan är dock hur användarna kan involveras på ett effektivt sätt. Om utvecklingen 
sker uppifrån och ner, det vill säga att beslutet om att det smarta elnätet ska 
implementeras inte sker på användarens initiativ förefaller användarens möjligheter 
att medverka vid planeringen vara begränsad. Geleen et al. (2013) skriver att det är 
viktigt att ta hänsyn till användares beteenden och sociala kontext redan vid 
utvecklingen av produkterna och tjänsterna i det smarta elnätet, och kritiserar det 
faktum att forskningen hittills har tenderat att lägga fokus på specifika delar av ett 
sådant system istället för att se på systemet som en integrerad helhet. Detta ställer 
ytterligare krav på förståelse av den kontext som användarna befinner sig i. Vidare 
beskriver Verbong et al. (2013) att de barriärer som står i vägen för användarnas 
acceptans av det smarta elnätets intåg i hemmet är önskan om privatliv, kontroll och 
brist på tid och intresse. Det är därför önskvärt att samarbeta med användarna för att 
hitta lösningar som inte upplevs som intrång, och som är enkla och tydliga att 
använda. Detta är dock enbart exempel på barriärer som kan stå i vägen för 
användarnas acceptans och användningen av systemen. Genom att involvera flera 
olika användargrupper tidigt under planering och utveckling finns det möjlighet att 
tidigt identifiera liknande problem och att hitta eventuella lösningar redan innan 
systemet har utvecklats. En sådant sätt att närma sig utvecklingen skulle leda till att 
utvecklingen av de smarta elnäten skedde på en bredare grund av information, och 
därmed förmodligen med större framgång.  

3.3	Privat	produktion	av	el	

Privat småskalig produktion av el kan ses som praktexemplet på aktivt deltagande i 
både utveckling och användning av det smarta nätet. Egenproduktion av el är en 
företeelse som ännu inte har slagit igenom. Det är fortfarande främst ett mål för 
entusiaster som drivs av hänsyn till miljön snarare än av ekonomiska incitament 
(Katzeff & Ramström, 2014). Margolis och Zuboy (2006) har i en litteraturstudie 
sammanställt de vanligaste hindren som står i vägen för hushåll när det kommer till 
att börja med småskalig egenproduktion. Dessa har främst att göra med bristande 
statligt stöd för egenproduktion, brist på information, höga kostnader och dessutom 
bristfälliga finansieringsalternativ, tillsammans med brist på standarder för att 
koppla produktion till nätet och brist på kunskap och teknikkunniga. Detta innebär 
att det saknas tekniker som kan hjälpa till att installera och underhålla tekniken. 
Utöver detta finns en brist på intressenter av sådana projekt som kan leda till att ett 
helt område blir delaktiga tillsammans.  
 
Palm & Tengvard (2009) genomförde en studie om småskalig privat elproduktion i 
Sverige, och även denna pekade på att ekonomiska faktorer samt hänsyn till grannar 
och att hitta en bra plats att installera tekniken var de huvudsakliga anledningarna 
till att hushåll väljer att inte börja producera egen el. Enligt författarna krävdes en 
reducering av de ekonomiska hindren tillsammans med en förenkling av 
administrativa rutiner och regler och ett sätt att enkelt kunna installera de 
nödvändiga produkterna för att småskalig elproduktion ska nå ut till svenska hushåll 
(ibid.). 
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Baserat på detta bör många av de barriärer som hindrar privat produktion av el 
kunna kringgås när man producerar koncepten för klimatsmarta bostäder och 
bostadsområden. Städer som vill uppnå en högre grad av privat elproduktion kan öka 
stödet, och om tekniken byggs in i bostadsområdets infrastruktur innebär det även 
att hushållen inte själva (direkt) behöver finansiera tekniken (även om sådan teknik 
självklart kan komma att påverka priset för boendet). De skulle inte heller behöva 
oroa sig för att hitta standardiserade produkter eller för att själva utföra 
installationen. Eftersom det finns möjligheter att redan på planeringsstadiet låta 
tekniken för privat elproduktion bli en del av den gemensamma infrastrukturen bör 
man kunna undvika dessa problem samtidigt som man undviker problem med 
grannar som tycker att exempelvis solceller eller mindre vindkraftverk är otrevliga att 
titta på, eller svårigheter att hitta en lämplig plats att installera sådana produkter på. 
En utmaning jag kan se i detta blir istället att få boende med tillgång till teknologier 
som möjliggör för egenproduktion och vidareförsäljning av den el som produceras att 
sätta sig in i och aktivt använda sig av dessa möjligheter. Enligt Geleen et al. (2013) är 
kunskapen kring hur man ska arbeta för att stödja användare i deras roll som 
”prosumenter” (konsumenter och producenter av samma produkt) både i dagsläget 
mycket begränsad men rekommenderar att man i framtiden arbetar på olika sätt för 
att stödja användare i det smarta elnätet. De menar att vi bör studera interaktionen 
mellan användaren och energisystemet, stimulera beteendeförändringar, skapa 
incitament till detta förändringar samt utnyttja den sociala omgivningen genom att 
exempelvis låta hushållen tävla mot varandra (ibid.). 

3.4	Synliggörande	av	elförbrukning	

Hushållsanvändningen av energi förväntas att fortsätta öka (Verbong et al. 2013). Att 
åstadkomma förändringar när det kommer till inställning till och användning av 
energi är en viktig fråga - hur ska man kunna motivera människor att dra ner sin 
energikonsumtion, när vi lever i ett samhälle där trenden snarare går mot en ökad 
användning av energi? På individnivå - eller hushållsnivå - har studier gjorts för att 
undersöka just detta, och fokus har legat på hur man kan förse användaren med 
kunskap och incitament för en sådan förändring (Darby, 2006; Strömbäck et al. 2011; 
Uggmark, 2013). Darby (2006) beskriver problematiken med att energianvändning 
många gånger kan beskrivas som “osynlig” för konsumenten eftersom användningen 
av energi inte märks på ett tydligt och omedelbart sätt.  De boende i ett hushåll 
använder apparater som drar energi och feedbacken dyker upp först långt senare i 
form av en faktura (Broberg et al., 2014). När det kommer till feedback så är tanken 
att användarna behöver få insyn i sin egen energianvändning, och hjälp med att tolka 
denna data. Det är först när detta är gjort som det går att försöka påverka 
användarnas energianvändning (Verbong et al. (2013). Försök till att tackla detta har 
resulterat i ett flertal olika system för mätning av elkonsumtion med hjälp av s.k. 
smarta mätare, som mäter energiförbrukning i realtid, och tanken är att 
elförbrukningen ska redovisas visuellt i form av en display i hemmet, eller finnas 
tillgänglig via en hemsida (Strömbäck, 2011; Uggmark, 2013). Studier har visat att 
sådana smarta mätare ger en viss effekt på hushållens energikonsumtion och olika 
studier har påvisat en reduktion i användningen med mellan 5 och 15% (Verbong et 
al., 2013). 
 
De studier som har undersökt hur olika visuella displayer användes av hushållen 
under en längre tid har dock visat att displayerna efter ett tag hamnade i bakgrunden 
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tillsammans med andra rutiner och vardagssysslor (Hargreaves et al. 2010). Det 
visade sig att de fungerade som verktyg för att höja hushållens kunskap om sin 
energiförbrukning, alltså lyckades man åstadkomma ett synliggörande av 
elförbrukningen. Elbesparingar skedde dock enbart till en viss punkt, och efter en 
initial elbesparing fungerade de visuella displayerna inte nödvändigtvis motiverande 
för en fortsatt minskad energiförbrukning (ibid.). De smarta mätarna ledde istället 
till att hushållen identifierade var deras normalkonsumtion låg. Efter den första fasen 
då man hade sänkt elförbrukningen något användes mätarna främst för att hålla 
förbrukningen runt denna nivå. Det visade sig att resultatet av detta snarare blev att 
hushållen cementerade denna “normalnivå” och att hushållen i vissa fall reagerade 
defensivt när det kom till frågan att sänka konsumtionen ytterligare. Enligt 
Hargreaves et al. (ibid.) tyder detta resultat på att med dagens västerländska 
sociokulturella konsumtionsmönster kommer nivå av energibesparingar som kan 
genomföras enkom genom att synliggöra konsumtionen uppnås mycket snabbt, för 
att sedan inte fortsätta. De menar att eftersom det som anses vara en normal nivå av 
konsumtion av elektricitet fortsätter att höjas, bör den komplexa normbildning som 
ligger bakom sådana konsumtionsmönster istället ifrågasättas och utmanas för att nå 
fortsatt sänkta konsumtionsnivåer (ibid.). 

3.5	Laststyrning	och	dynamisk	prissättning	

Det finns idag ont om ekonomiskt effektiva sätt att lagra stora mängder energi 
(Broberg et al., 2014). I Sverige har vi tidigare löst detta genom att årligen upphandla 
reservenergi som ska användas när det krävs, exempelvis under vintertid då hushåll i 
regel använder mer energi till värme respektive belysning, för att undvika energibrist. 
Anpassning av efterfrågan är viktigt eftersom regeringen planerar att fasa ut denna 
energireserv, vilket innebär att det behöver skapas en balans mellan inmatning och 
uttag (så kallad laststyrning) av el. Om en sådan balans då inte har uppnåtts kommer 
det att resultera i risk för strömavbrott (ibid.). 
 
Flexibilitet gällande efterfrågan på el gynnar oss på fler sätt; på samma sätt som vi 
som nation slipper köpa in reservel från andra länder slipper även lokala nätägare att 
köpa in extra el från statliga nät. Vidare innebär en högre flexibilitet att dyra 
utbyggnationer av elnätet kan vänta eftersom toppbelastningen inte kommer att öka 
lika snabbt (Broberg et al., 2014). De tjänster och incitament som oftast utpekas i 
forskning rörande laststyrning rör dynamisk prissättning. Dynamisk prissättning 
innebär att kostanden för el varierar beroende på rådande efterfrågan, och att denna 
kostnad förmedlas till konsumenterna (Geleen et al., 2013; Broberg et al., 2014). 
Tanken är alltså att hushållen själva kommer att vilja dra ner på sin elkonsumtion 
under de timmar då priset är högt. Utöver detta skulle dynamisk prissättning kunna 
användas som ett incitament för att sälja vidare egenproducerad el när priset för el 
ligger högt (Geleen et al., 2013).  
 
Undersökningar har tidigare visat att dynamisk prissättning har en viss effekt, 
särskilt när den dynamiska prissättningen kombinerades med en display i bostaden 
tillsammans med ett feedbacksystem (Faruqui & Sergici, 2010) men det finns även 
andra studier som påvisar utmaningar med laststyrning där man använt dynamisk 
prissättning som verktyg för att sänka barriärer. I Sverige sjunker efterfrågan på el 
exempelvis under sommaren och höjs under vintern (Borberg et al., 2014). Vidare 
finns det två belastningstoppar under vardagar varav en är på morgonen och en är på 



	
24 

kvällen (innan och efter användarna är på jobbet). Elförbrukning följer våra 
levnadsvanor vilket innebär att det blir svårt att omfördela användningen. 
Arbetstider innebär i detta fall restriktioner som är starkt bindande. Detta är också en 
anledning till att hushåll inte nödvändigtvis kommer att uppleva att de vill byta bort 
ett stabilt elpris när de främst får tillfälle att använda el under de dyraste timmarna 
(ibid.). Att använda dynamisk prissättning (eller snarare, att få människor att välja 
abonnemang med dynamisk prissättning) skulle därför kunna utgöra en utmaning 
vid arbete med dynamisk prissättning och laststyrning.  
 
Vidare är det många som är relativt okunniga när det kommer till elkostnader överlag 
och många vet inte vad en kilowattimme (kWh) är eller har någon uppfattning om 
vad en kWh kostar, något som är ett tecken på att det finns utrymme för ökade 
informationsinsatser (Broberg et al. 2014). Detta skulle kunna vara ytterligare en 
barriär till att få människor att frivilligt anamma dynamisk prissättning. Svensk el är 
dock förhållandevis billig, och om elpriserna skulle öka är det inte otroligt att 
konsumenterna blir mer prismedvetna och därför mer responsiva när det kommer till 
den typen av incitament. Utbyggnationen av elnätet kommer så småningom att 
behöva finansieras vilket innebär att elpriserna förmodligen kommer att höjas 
(Geleen et al., 2013). Detta skulle alltså kunna bidra till att dynamisk timprissättning 
skulle vara lättare att ta till sig för konsumenter som upplever att de har möjlighet till 
detta.  
 
Problemet med att elen troligtvis blir dyrare under de timmar då användare faktiskt 
är hemma och vill använda den skulle kunna kringgås med hjälp av teknik. Geleen et 
al. (ibid.) tar upp något de kallar “smarta apparater”; apparater som kan 
programmeras för att kommunicera med energisystemet angående vilka timmar som 
är lämpligast att köra dessa maskiner under. Exempel på lämpliga vitvaror vore 
diskmaskin, tvättmaskin och kyl/frys, värmesystem och ventilationssystem. 
Information om när det är “lämpligt” kan bland annat komma från 
energileverantören och baseras på när elen är dyrast. 

3.6	Aktiva	eller	passiva	användare?	

En fråga man kan bära med sig vid utvecklingen av smarta elnät är huruvida 
användarna måste utgöra en aktiv del i det smarta elnätet som ska bidra till en sänkt 
elförbrukning och ett mer jämnbelastat energisystem. Som vi har sett utgör 
ekonomiska incitament, feedback och aktiviteter kring privat elkonsumtion centrala 
delar i användarnas förväntade deltagande i det smarta nätet. Samtidigt finns det 
möjligheter till tekniska lösningar som leder till en minskad användning utan 
konsumenternas aktiva deltagande. Man kan exempelvis arbeta med täta 
byggmaterial, utveckling av energisnåla apparater samt effektivt utnyttjande av 
tillgängliga resurser för att undvika att elektricitet används i onödan. Sådant kan ske 
utan att användarna gör aktiva val eller livsstilsförändringar.  
 
När tidigare forskning tyder på att användarnas faktiska engagemang via de 
möjligheter som ännu finns tillgängliga för dem inte är särskilt effektiva kan det 
verka lockande att satsa hårdare på de delar som förväntas fungera utan att 
användare behöver engagera sig. Geleen et al. (2013) gör dock en poäng av att även 
om tekniska lösningar kan utgöra en stor del vid sänkning av elförbrukning (det har 
uppskattats att den elektricitet som används till information- och 
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kommunikationsteknik och annan hemelektronik kan minskas med mellan 30-50%) 
så är omkring 40% av av energikonsumtionen kopplade till livsstil. Utöver detta är 
12% av den energi som används till uppvärmning knutna till de boendes beteende och 
enbart med hjälp av beteendeförändringar är det möjligt att minska hushållens 
koldioxidpåverkan med omkring 20%. Ytterligare en intressant aspekt de tar upp i 
relation till detta är den s.k. rebound-effekten vilket innebär att det finns en risk att 
hushållen använder apparater mer omdömeslöst när de upplevs dra mindre el - att 
man exempelvis lämnar lamporna på oftare efter att man har skaffat lågenergilampor 
(ibid.). 
 
När vi tittar på elkonsumenter och hushåll utifrån ett medborgarperspektiv går det 
att se en ytterligare anledning till att en aktiva användare av smarta nät är att 
föredra; medborgare bör alltid tillåtas och uppmanas att vara en aktiv del i 
samhällsutvecklingen. En viktig del i utvecklingen av smarta städer är att uppmuntra 
en medverkande stadstyrning och en hög grad av egenmakt hos medborgare 
(Alawadhi et al. 2012) och eftersom det smarta elnätet är en del i den smarta 
stadsutvecklingen innebär detta att användarna bör ha en central roll både inom 
utveckling och användning av de smarta näten.  

3.7	Kritik	mot	teknikoptimism	

En stor del av den litteratur som finns att läsa om smarta elnät är mycket tekniskt 
orienterad och det förefaller finnas en stark tro på de möjligheter som 
informationsteknik för med sig, även när det kommer till att förändra problem med 
hög och ojämn energiförbrukning (Sefyrin & Axelsson, 2015). Det finns flera forskare 
som riktar kritik mot de ofta ganska teknikoptimistiska lösningar som diskuteras. 
Ovan tog jag upp smarta mätare och feedback som ett svar på behovet av att 
synliggöra energiförbrukningen. Detta kallas av Katzeff & Wangel (2015) för 
“bristmodellen” (deficit model), som de hävdar är baserad på teorin att om 
människor bara visste bättre skulle deras attityd, beteende och val förändras. Sefyrin 
& Axelsson (2015) menar att en sådan syn härstammar från rational choice-teorin. 
Rational choice-teorin är baserad på idén att människor tenderar att fattar bästa 
möjliga val givet situationen, och att de i en beslutssituation alltid väger samtliga för- 
och nackdelar mot varandra innan man fattar ett beslut som på ett optimalt sätt 
uppfyller den strävan de har (Green, 2002).  
 
Kritik som framförs mot detta synsätt är att mänskligt beteende är beroende av ett 
antal olika variabler, och att konsumentbehov är ett resultat av sociala och materiella 
situationer och att de dessutom präglas av traditioner (Sefyrin & Axelsson, 2015). 
Även Strömbäck et al (2011) tar upp och diskuterar detta starka tekniska fokus. De 
beskriver att resultatet av en metastudie de genomförde för att undersöka och 
analysera de samlade effekterna av olika feedbacksystem utmanar det teknikrotade 
perspektivet. Den centrala skillnaden mellan de olika experimentens framgång var 
istället förmågan att möta konsumenternas behov och efterfrågan. Författarna menar 
att teknologin kan ses som ett verktyg som kan anpassas för att möta behov, men att 
det är behoven som bör stå i centrum (ibid.). Detta innebär att det är viktigt att 
undersöka den sociala kontext som människor befinner sig i, samtidigt som man 
även tar hänsyn till andra mänskliga aspekter som upplevt komfortbehov och en 
eventuell ovilja att ständigt jämföra priser och funktioner innan man som konsument 
fattar ett beslut. 
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Det är ovanligt att idéer om smarta elnät tar hänsyn till den sociala delen av 
förändringsarbetet och lyckas inkludera en sådan aspekt på ett tillfredsställande sätt. 
Sociala praktiker belyser behovet av att ersätta synen på konsumenten som en individ 
och istället undersöka praktiker (vad denne gör) och i vilken ekologi detta görande 
sker (Katzeff & Wangel, 2015). När vi talar om smarta elnät bör människor granskas i 
sina roller som individer som är upptagna med sina vardagliga aktiviteter och 
göranden, snarare än att bli sedda som enbart användare av elektricitet (ibid.). Det 
finns stöd för detta i de långsiktiga studier som genomförts hos hushåll som använt 
sig av smarta mätare: det har bland annat visat sig att olika hushåll utvecklar olika 
relationer till de smarta mätarna, använder dessa på olika sätt och att samtliga 
hushåll hade olika typer av energianvändning som de menade var oumbärlig för 
grundläggande komfort (Hargreaves et al., 2013). Detta innebär alltså att det är svårt 
att utforma ett stöd för feedback och ökad kontroll som passar alla människor (ibid.). 
Detta är ett tecken på att det finns behov av att nyansera bilden av användarna, såväl 
som att ge dessa möjligheter att få tekniken anpassad efter individuella behov.  

3.7.1	Sociala	praktiker	

Samtidigt finns det ofta samhällsövergripande anledningar till att 
energianvändningen ökar under vissa tidpunkter (och är lägre under andra). 
Strengers (2012) har studerat energikonsumtionen i Australien i samband med 
värmeböljor, och konstaterar att belastningen på energisystemet blir mycket hög då 
många sätter igång luftkonditioneringen. Det är dock inte hållbart att bygga om hela 
infrastrukturen för energisystemet eftersom de tillfällen som energisystemet är under 
mycket stor påfrestning är förhållandevis få. Watson et al. (2010) skriver att grunden 
i att utveckla de smarta näten är att ta fram rätt lösningar, till skillnad från att 
förbättra fel lösningar. Ett exempel de tar upp är möjligheterna att på ett effektivt sätt 
utnyttja dagsljus, istället för att installera energisnål belysning. Strengers (2012) 
diskuterar i likhet med detta resonemang istället kring alternativa möjligheter att 
kyla ner bostäder på, än via elektriskt styrda (ibid.). I teorier kring sociala praktiker 
studerar man människors göranden som del av ett större sammanhang snarare än 
som enskilda fenomen. Sociala praktiker ses som en del av ett större system (Katzeff 
& Wangel, 2015). 
 
Detta skulle innebära att det finns ett behov av att undersöka sociala praktiker, inte 
bara på individnivå utan även på samhällsnivå. Om vi studerar Strengers forskning 
kan vi se att det går att dra tydliga paralleller mellan toppbelastningen under de 
australiensiska somrarna till kalla vinterdagar i Sverige då svenska hushåll behöver 
mer energi för att hålla temperaturen i bostäderna. Det är rimligt att anta att det 
finns en mängd andra sociala logiker bakom de olika praktikerna som tillsammans 
bygger de strukturer som utgör hushållens energiförbrukning; bland annat 
traditioner när det kommer till hur långa arbetsdagarna är (när människor tenderar 
att komma hem från arbetet, vilket jag även berörde i avsnitt 3.5 ovan), men även om 
en person i hushållet traditionellt sett är hemma under dagen och kan använda 
vitvaror som tvättmaskin eller diskmaskin under dagtid eller om majoriteten av 
hushållen istället lägger användningen av vitvaror till kvällstid, vilken tid som 
traditionellt sett ses som middagsdags, osv. I enlighet med resonemanget ovan bör 
man ur ett socialpraktiskt perspektiv undersöka vilka sociala logiker som ligger 
bakom elförbrukningen, vad som kan göras för att förändra de praktiker som dessa 
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för med sig. Detta bör sedan kunna användas som ett komplement till tekniken för att 
förändra mönster i energikonsumtionen på lång sikt.  
 
Broberg et al. (2014) berör detta när de talar om de utmaningar som står i vägen för 
dynamisk prissättning och menar att det är omständigheter som är mycket svåra att 
förändra kortsiktigt, även om det är långsiktigt möjligt. Frågan är hur långt vi bör gå i 
strävan efter nya sociala praktiker också - kommer det att vara värt att på sikt försöka 
förändra människors arbetstider för att avlasta systemet eller förändra hushållens 
elkonsumtion? Å andra sidan går det att använda teknik för att lösa de problem som 
sociala praktiker inte kan, eller kommer att, lösa. Ett exempel på detta är de smarta 
apparater och vitvaror som Geleen et al. (2013) föreslår, som då skulle kunna 
programmeras för att gå igång även när bostaden är tom.  
 
Geleen et al. (ibid) föreslår att man använder sig av människors tävlingsanda när det 
kommer till att få människor att spara energi, genom att låta dem få reda på hur 
deras egen konsumtion ser ut i relation till andra i det närliggande området. 
Samtidigt kan detta kritiseras. Broberg et al. (2014) undersökte denna möjlighet och 
undersökningen visade att även om fler personer uppger att de skulle uppskatta mer 
information om sin egen elanvändning, vill många inte ha information om andras. 
Detta är något som tyder på att det finns medvetenhet om att jämförelser kan leda till 
socialt tryck vilket uppfattas som något negativt. Hälften av de tillfrågade ansåg dock 
att anonym spridning av sådan information är godtagbart  (ibid.).  
 
Sammanfattningsvis så förefaller det dominerande perspektivet inom smarta elnät 
idag vara ett tekniskt sådant, i vilket tekniken ses som  styrande i 
samhällsförändringar och nyckeln till återkoppling, kontroll och i slutänden även det 
som möjliggör förändring. Det kontrasterande perspektivet är istället teorier kring 
sociala praktiker, och alternativa sätt att förändra energikonsumtionen. Baserat på 
diskussionen ovan verkar det teknisk rotade perspektivet bygga på att hushåll kan 
förändra/minska sin konsumtion utan hänsyn till eller trots de sociala logiker och 
praktiker som finns på individ- och samhällsnivå, medan ett socialpraktiskt 
perspektiv syftar till att förändra praktikerna och på så vis uppnå en förändring i 
konsumtionen som följd av detta.   

3.8	Tematisk	referensram	

Den teori som presenterats ovan kan sammanfattas i ett antal teman i vilka olika 
aspekter av användarnas roll i det smarta elnätet kan diskuteras. Jag presenterar i 
detta avsnitt hur de kan utgöra en tematisk referensram med vilken det går att 
utvärdera projekt som arbetar med utveckling av smarta elnät. I slutet på varje har 
jag sammanfattat de kriterier som tidigare forskning pekar på som viktiga vid 
utvecklingen av smarta elnät. 

3.8.1	Användarnas	roll	vid	planering	och	utveckling	

Ovan konstaterade jag att det är viktigt att få med och involvera användare vid 
planering och utveckling av det smarta elnätet. Ett sätt att göra detta är att aktivt 
involvera användare och på så vis undersöka vilka behov och önskemål medborgare 
har, och hur nätet kan anpassas för att möta dessa behov. Ett problem som kan 
uppstå här är dock att de önskemål som användare har inte är förenliga med de 
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(miljö-)mål som det smarta nätet och den smarta stadsutvecklingen syftar till att 
uppnå. Mah et al. (2012) skriver att det är viktigt att målen hos både medborgare, 
företag och myndigheters mål går i samma linje. Vi har från diskussionen ovan sett 
att användarna är de som i slutänden har makten att “hjälpa eller stjälpa” övergången 
till smarta elnät beroende på huruvida de är villiga att acceptera ny teknik och 
använda den på en daglig basis. Samtidigt måste det finnas andra aktörer som är 
villiga att utveckla denna teknik för att myndigheters mål ska kunna realiseras. I 
utveckling inom andra områden, både av informationssystem och offentliga e-
tjänster, poängteras ofta vikten av att samarbeta med användare under hela 
processen eftersom detta ger resultat som går i linje med vad användarna vill ha, 
behöver och kan använda i praktiken (Karlsson et al., 2012). Användarmedverkan bör 
därför kunna utgöra en bas vid utvecklingen även av smarta elnät - framför allt vid 
utvecklingen av de gränssnitt som användarna kommer i kontakt med. 
 
När det kommer till smarta elnät är det myndigheterna som ber medborgare att 
förändra sina beteenden för att möta mål som myndigheterna har formulerat. Jag 
tror därför att det är viktigt att det sker en kommunikation mellan medborgare och 
myndigheter kring hur utvecklingen av framtidens städer och tillhörande elnät ser ut. 
Jag tror även att de leverantörer som producerar produkter och tjänster som används 
i det smarta nätet bör tillämpa användarmedverkan för att se till att produkter och 
tjänster blir användbara. 
 
Enligt Verbong et al (2013) är det dock inte bara teknologin som är relevant, utan 
även domesticeringen av denna - hur den bäddas in i hushållens vardagspraktiker. 
Detta innebär att vi kan förvänta oss att utvecklingen av passande teknologi sker 
hand i hand med utveckling av nya sociala praktiker (ibid.). Utvecklingen bygger på 
att man noga utvärderar vilka tekniker som fungerar i en verklig kontext (ibid.). 
Denna utvärdering av hur produkter används kan leda till att man lär sig vad 
användarna vill ha. Samtidigt anser jag att användarnas vilja att göra egna 
förändringar behöver påverkas på något sätt, så att vi inte fastnar i synen på att 
energibesparing ska ske på ett passivt sätt med teknik som det enda 
tillvägagångsättet. Jag tog även upp Geleen et al.s (2013) kritik mot att utvecklingen 
av olika produkter och tjänsterna utvecklas separat  istället för som en integrerad 
helhet. Detta tyder på att det finns ett behov av att undersöka hur de olika 
teknologierna, produkterna och tjänsterna fungerar ihop, inte minst för att dessa 
kommer att utgöra en helhet i användarnas hem. Baserat på detta föreslår jag 
följande kriterier för ett framgångsrikt arbete: 
 

• Användarnas, men även företagens, inblandning vid planering av smarta 
elnätet är viktigt för att målsättningar ska förankras, accepteras och 
förverkligas 

• Användarmedverkan bör tillämpas vid utvecklingen av produkter och tjänster 
inom det smarta elnätet 

• Användningen av produkter och tjänster i det smarta nätet bör utvärderas för 
möjlighet till förbättring och vidareutveckling, vilket har gjorts i flera 
omgångar av energileverantören 

• Uppföljning av hur produkter och tjänster domesticeras av användarna är 
viktigt för att nå användaracceptans 
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3.8.2	Tekniker	och	verktyg	

Ovan beskrev jag problematiken med att förlita sig på användningen av 
feedbacksystem och ekonomiska incitament för att förändra hushållens 
energianvändning, eftersom människor många gånger inte passar in i rollen som helt 
och hållet ekonomiskt rationella konsumenter. Samtidigt kvarstår det faktum att 
dessa tekniker och incitament har visat sig vara verktyg som fungerar för 
synliggörandet av energianvändning. Användningen av dessa verktyg bör därför även 
i fortsättningen utgöra en del av utvecklingen av det smarta nätet tillsammans med 
utvecklingen av nya sätt att få användarna att vilja utnyttja den information och de 
möjligheterna som dessa kan föra med sig. Nyckeln här tror jag ligger i hur dessa 
produkter används. Det är viktigt att användarna får kunskap kring hur de kan 
använda sig av dessa produkter på ett vis som bidrar till de önskade effekterna, och 
att arbeta på olika sätt för att uppmana dem till att göra detta. Samma sak tror jag 
även gäller olika typer av automatiserade sätt att spara energi på, exempelvis vitvaror 
som kan användas med tillsammans med tidsinställningar. Möjligheten måste 
utnyttjas för att sådan funktionalitet ska ha ett värde.  
 
Vidare skrev jag i avsnittet 3.3 ovan att många av de barriärer som tidigare har stått i 
vägen för privat produktion inom elnätet går att komma runt om det byggs in i 
infrastrukturen i nybyggnationer vid utvecklingen av nya stadsdelar. Även här anser 
jag dock att det är viktigt att arbeta med de boendes kunskap och vilja till att utnyttja 
möjligheterna till småskalig egen produktion på ett smart sätt. Detta innebär att 
tekniker och funktionalitet för att generera, använda och sälja vidare egenproducerad 
energi bör marknadsföras till de boende och att de boende har tillgång till tydlig och 
korrekt information kring hur de kan göra detta. Geleen et al. (2013) pekade på 
arbetet med incitament som ett sätt att locka användare till att acceptera och använda 
nya lösningar, och jag anser också att det måste finnas något som lockar användare 
till arbete som går utanför vad de behöver göra i dagsläget, speciellt innan 
utvecklingen har nått så långt att strävan efter en energisnål livsstil har blivit norm i 
samhället. 
 
Generellt menar jag alltså att arbetet med tekniken bör ske tillsammans med insatser 
för att sprida information, skapandet av acceptans och en ökad vilja att använda 
tekniken samt möjligheter för användarna att anpassa tekniken efter sina behov och 
livsstilar. För att återkoppla till det Geleen et al. (2013) tar upp om bristande 
forskning på elnätet som ett integrerat system istället för studier kopplade till 
specifika delar av systemet, tror jag även att detta är något som vidare behöver 
undersökas. Det kan bli stor skillnad mellan att lära sig använda en eller ett fåtal 
funktioner och att flytta in i ett hem med ett stort antal nya tekniker vilket vi bör ta 
hänsyn till när vi undersöker vilka resultat smarta nät-teknikerna får i praktiken. För 
att undvika att stora och misslyckade satsningar görs är det därför viktigt att 
undersöka hur användare interagerar med flera av de smarta nät-produkterna 
tillsammans, inte bara med en. Jag föreslår därför följande kriterier: 
 

• Användningen av teknik möjliggör kunskap om kontroll på energi-användning 
och pris, såväl som möjligheter till att göra egna inställningar i systemet och 
bör därför erbjudas som ett verktyg för användare för att kontrollera och styra 
över hushållskonsumtionen. 

• Användarna behöver få kunskap kring hur dessa system används på ett 
optimalt sätt  
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• Utveckling och utvärdering av produkter och tjänster bör ske inom en 
integrerad kontext för att återspegla den faktiska användningen av systemet. 

• Teknikens värde ligger i att den används på ett effektivt sätt 

3.8.3	Aktiva	användare	

Under rubriken 3.3 ovan beskrev jag möjligheterna att inkorporera teknologier för 
egenproduktion av el, och även hur jag såg en utmaning i att få boende med tillgång 
till teknologier som möjliggör för egenproduktion och vidareförsäljning av den el som 
de producerar att sätta sig in i och aktivt använda sig av dessa möjligheter. Utöver 
anskaffning av sådan teknik. Frågan är alltså hur man kan arbeta för att främja 
användningen av tekniken. 
 
Geleen et al. (2013) beskriver anammandet av innovationer som en social process 
bestående av både  kommunikation och inlärning, i vilken människor gradvis 
bekantas med de nya tjänsterna eller produkterna och bestämmer sig för om de vill 
använda dem eller inte. Denna process kan underlättas på flera sätt, bland annat med 
hjälp av mediakampanjer och kommunikation med experter. När användarna väl har 
fått smarta nät-produkter och -tjänster så kan de behöva förändra sitt beteende i 
syfte att utnyttja systemet på sätt som är fördelaktiga för både användarna och 
systemet. Vid en beteendeförändring går användarna igenom flera steg, och börjar 
med att bli medvetna om att de måste eller vill göra en förändring, följt av att de tar 
reda på hur man gör detta, följt av implementering av förändringarna och förbättring 
av dessa (ibid.). När det kommer till smarta elnät innebär detta alltså att den eller de 
aktörer som önskar genomföra en förändringen mot en mer hållbar utveckling tydligt 
måste kommunicera möjligheten att använda sig av denna smarta elnät och dess 
tillhörande funktionalitet på ett tydligt och informativt sätt samtidigt som det 
framställs som något önskvärt och lockande. Sammanfattningsvis anser jag att: 
 

• Användare bör ges förutsättningar för att fatta aktiva och medvetna beslut 
• Utnyttjandet av dessa förutsättningar är något som aktivt bör marknadsföras 

och uppmuntras 

3.8.4	Sociala	praktiker	

Eftersom mycket tyder på att tekniker för feedback på energianvändning och arbetet 
med dynamisk prissättning för laststyrning i energinäten inte på egen hand påverkar 
energianvändningen i en särskilt stor utsträckning, krävs det arbete för att förändra 
vardagliga praktiker hos användarna i det smarta elnätet. Eftersom användarna lever 
i en social verklighet som på många sätt påverkar deras beteende, bör lösningen på 
detta vara att arbeta samhällsövergripande för att den sociala kontexten ska kunna 
förändras. Exempel på hur man skulle kunna göra detta är att arbeta för att lyfta upp 
och göra en miljömedveten och hållbar livsstil mer åtråvärd, med tydliga riktlinjer för 
hur detta kan åstadkommas. Jag misstänker att detta sker mest effektivt genom att 
göra ett sådant budskap tydligt utan att användarna aktivt behöver söka upp sådan 
information på egen hand. Myndigheter som önskar förändra medborgares 
energikonsumtion skulle därför kunna arbeta med reklam i olika medier med tydliga 
förslag på hur medborgare kan ta steg för att spara energi. Jag tror att detta arbete 
skulle bli extra effektivt tillsammans med de teknologier som finns i det smarta 
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elnätet, eftersom medvetenheten om energibelastningen är en nyckel till att kunna 
anpassa energianvändningen till de tider då belastningen är lägre.  
 
Om det smarta elnätet byggs som en del i den smarta stadsutvecklingen, och nya 
stadsdelar byggs med både kontorshus och bostadshus i samma område skulle 
förändring av andra sociala praktiker kunna ske, främst genom förändringar av 
arbetstider. Genom att göra det tydligt att sådan flexibilitet är önskvärd och göra 
detta till ett slags kriterium för att få tillgång till kontorslokaler skulle möjligheterna 
till att förändra arbetstider öka, något som potentiellt skulle förändra människors 
elkonsumtionsmönster. Samtidigt ser jag även arbetstider som ett resultat av en 
samhällsövergripande social kontext – möjligheten att nå andra företag kan vara ett 
exempel på varför många arbetstider ligger under samma timmar under dygnet, och 
att använda ett visst tvång till att förändra detta skulle kunna utgöra ett hot mot att 
göra nya smarta stadsdelar attraktiva. 
 
Här vill jag återkomma till vikten av att teknik och beteendeförändringar bör ske 
tillsammans. Vi bör arbeta med att förändra sociala praktiker för att skapa förändring 
inom de områden där tekniken inte räcker till, och samtidigt arbeta med ökad 
kunskap och beteendeförändringar för att utnyttja de tekniker som utvecklas på ett 
optimalt sätt. På så vis ser jag alltså arbetet med teknikutveckling och sociala 
praktiker som något som bör gå hand i hand vid arbetet med smarta elnät.  

3.8.5		Modell	över	tematisk	referensram	

Om vi återgår till den modell av det smarta elnätet som jag presenterade ovan (figur 
1) kan vi se att tanken är att arbetet för införande och användning ska syfta till att få 
användare att aktivt delta. ”Arbete för införande och användning” är dock mycket 
svepande, och är i denna modell snarare ett uttryck för att visa på ståndpunkten att 
sådant arbete bör utgöra en självklar plats vid utvecklingen av det smarta nätet. 
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Figur 3. Förtydligande av sambandet mellan arbete för införande och användning, 
och tjänster för energihantering (egen illustration baserad på Geleen et al., 2013, 

s.8) 
 
För att tydliggöra de punkter jag anser vara viktiga vid arbete med att få användare 
att nyttja det smarta nätet på ett optimalt sätt, har jag gjort en mer detaljerad modell 
över det teoretiska ramverk som beskrevs i föregående avsnitt (se figur 3 nedan). 
 
 

 

	
Figur 4. Illustration av sambandet mellan användarmedverkan, motivation, 

förutsättningar och sociala praktiker för att optimal användning av det smarta 
nätets möjligheter (egen illustration). 

 
Modellen visar hur skapandet av motivation till handling tillsammans med 
förutsättningar i form av produkter och tjänster (verktyg), information och sociala 
praktiker tillsammans ska få aktiva användare som tillämpar de möjligheter som 
finns. Tillämningen innebär en aktiv energibesparing.  Om automatiserade 
energibesparingsprocesser (exempelvis förprogrammerade vitvaror) också används 
utöver energisnåla apparater, täta hus, etc. innebär detta att användare utnyttjar 
både aktiva och passiva sätt att spara el på. Detta ser jag som optimal användning av 
det smarta nätet. Småskalig elproduktion och solteknik ryms inom både aktiv och 
passiv energibesparing beroende på hur olika tekniker används. 
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4.	Empiri	
 

I detta kapitel presenteras den empiriska data som samlats in via både intervjuer 
och dokumentstudier. Denna data rör två projekt i en svensk storstad. Jag har inlett 
med att presentera respondenterna, och går vidare genom att beskriva projekten 
under planering, genomförande och resultat. 

4.1	Respondenter	

Intervjuerna har skett med sex respondenter. Tre stycken av dessa är boende som för 
närvarande bor i det område där ett projekt för smarta elnät just nu hållet på att gå 
mot sitt slut (jag kommer fortsättningsvis att hänvisa till detta område som 
Stadsdelen). Det boende har levt i lägenheterna mellan ett halvår och tre år Jag har 
valt att kalla dessa respondenter för Boende 1, 2 respektive 3. 
 
Under intervjuerna framkom det att ingen av de boende visste om att lägenheterna 
var en del av ett smart elnät, utan flyttade dit av andra skäl. Boende 1 flyttade in i 
november 2015 och hade alltså bott där i ca ett halvår när intervjun med honom 
genomfördes. Han bor med sin sambo i en tvårumslägenhet, och flyttade dit av vad 
han kallar ”ren slump”. Han och sambon hade letat bostad i omkring ett år när de 
genom bolaget som förvaltar bostäder fick möjlighet att komma och titta på 
lägenheten. De visste ingenting om att lägenheten var utrustad med ett HEM-system 
och Boende 1 var mycket tydlig med att det inte var ett aktivt val från deras sida att 
flytta in i en klimatsmart bostad. 
 
Boende 2 hade vid intervjun bott i lägenheten i ett år, och hade inte heller någon 
aning om att HEM-system fanns när han flyttade dit. Han valde att flytta dit på grund 
av läget. Han ville gärna bo nära det köpcentrum som nyligen byggts i området 
eftersom han gjort sig av med sin bil när han började studera, och nu arbetar på 
annan ort och finner att läget är väldigt bra med närhet till köpcentrum och en 
station som fungerar som en kommunikationsnod. Detta är speciellt bra då Boende 2 
reser en del i sitt arbete. Boende 2 anmälde sitt intresse via en bostadsförmedling 
som inte gav någon information om smarta hem-aspekterna av lägenheten. 
 
Boende 3 har bott där sedan starten, alltså sedan 2013, tillsammans med sin son som 
bor där på halvtid. Han är alltså den som har bott i området längst, och valde att 
flytta dit då han och hans f.d. sambo tidigare hade flyttat isär. Han kom i kontakt med 
projektet av en händelse när han körde förbi bygget, och eftersom han hade velat bo i 
området sedan de byggde ett större köpcentrum där, blev han nyfiken och kontaktade 
hyresvärden. De hade därefter kontakt med varandra i lite över ett år, och Boende 3 
blev så småningom erbjuden ett kontrakt för en enrumslägenhet i fastigheten. 
Boende 3 blev medveten om att lägenheten hade ett HEM-system först efter att han 
skrivit på kontraktet för lägenheten. 
 
Utöver de boende har intervjuer genomförts med ytterligare tre personer. En av dessa 
personer är ansvarig för hela byggprojektet inom Stadsdelen från kommunens sida. 
Hon är den tredje ansvariga projektledaren för detta projekt sedan projektet inleddes 
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och arbetar på Miljöförvaltningen i kommunen. Jag kommer hädanefter att kalla 
henne för Projektledaren. 
 
Den respondent jag kallar för Fastighetsägaren, är tillsammans med sina syskon 
ägare till företaget som äger fastigheten där Boende 1, 2 och 3 lever. Han var en aktiv 
del i beslutet kring att bygga lägenheter i området och arbetar inom detta företag på 
heltid. Han drev arbetet med att låta lägenheten bli en del av det smarta nätet och är 
insatt i de olika teknologier som tillämpats där. 
 
Utöver detta har vi den person som är ansvarig för projektet från en större 
energileverantörs håll. Energileverantören har arbetat med att ta fram nya lösningar 
för elanvändning, och dessa lösningar tillämpas på olika sätt i fastigheten som ägs av 
Fastighetsägaren där Boende 1, 2 och 3 bor. Jag kommer i fortsättningen att hänvisa 
till honom som projektansvarig hos Energileverantören. Denna respondent har även 
själv bott i en klimatsmart fastighet, som utgjorde ett experimenthus som 
energileverantören tog fram för att testa integrerade lösningar.  

 
Tabell 2. Beskrivning av de namn som används för respondenter och viktiga 
begrepp inom projekten. 
Namn Beskrivning 

Stadsdelen Den stadsdel där projektet för införandet av smarta 
elnät har bedrivits 

Projektledaren Projektledaren som ansvarar för projektet från 
kommunens håll. Anställd vid Miljöförvaltningen. 

Fastighetsägaren Ägare till fastighetsföretaget som äger fastigheten 
där boende 1,2 och 3 lever. 

Boende 1, 2, 3 Boende i lägenheter som finns i fastigheten.  

Energileverantören En av de större energileverantörerna på den svenska 
marknaden 

Projektansvarig hos 
energileverantören 

Personen som är ansvarig för projektet från 
energileverantörens håll.  

Experimenthuset Det hus som energileverantören har byggt för att 
testa omfattande energilösningar i. 

4.1.1 Studerade dokument 

De dokument som studerats är projektkontrakt och dokumenterade miljömål 
(klimatkontrakt) som projektet i stadsdelen syftar till att uppnå. Dokumenten har jag 
funnit på kommunens hemsida, där länkar till projektdokumentation har samlats. 
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4.2	Bakgrund		

Denna studie omfattar två projekt varav ett planerades och för närvarande håller på 
att avslutas i stadsdelen. Det andra är en fastighet i en annan stadsdel i vilken man 
har testat teknikerna som använts för att minska energiförbrukningen i lägenheterna. 
Detta projekt är avslutat. Jag kommer i detta avsnitt att presentera de båda 
projekten. 

4.2.1	Projektet	i	stadsdelen	

Projektet i stadsdelen inleddes på initiativ av Energileverantören på den svenska 
marknaden, och genomfördes i samarbete med kommunen och ett lokalt 
kommunalförbund. Syftet med projektet var att i enlighet med kommunens 
klimatmål låta stadsdelen agera testbädd för nya energilösningar. Klimatmålen för 
staden är att den så småningom ska vara försörjd av 100 procent förnyelsebar eller 
återvunnen energi vid år 2030 (enligt klimatkontraktet för projektet). Inom projektet 
planerade man att ha nått målet med 100 % förnyelsebar eller återvunnen energi för 
stadsdelen till år 2020. Utöver detta var även tanken att de boende ska producera 
mer egen el än vad de förbrukar, för att sedan kunna sälja vidare överflödselen på 
nätet .  
 
Utvecklingen av stadsdelen innefattade inte enbart utvecklingen av klimatsmarta 
lösningar och smarta elnät utan detta är snarare en integrerad del i projektet. 
Målsättningarna var enligt det klimatkontrakt som uppfördes angående stadsdelen 
att utvecklingen ska innefatta energiförsörjningen och behovet av värme, kyla och el 
tillsammans med infrastrukturen; distributionslösningar och interaktion mellan 
system och fastigheter, transportlösningar som utnyttjar stadsdelens möjligheter att 
fungera som kommunikationsnod och slutligen konsumtions-, styr- och reglersystem, 
beteende- och livsstilsfrågor, framför allt i samband med avfall och avfallshantering 
(enligt klimatkontraktet för projektet). Arbetet med system och infrastrukturen 
innebar att man ville utveckla ett intelligent och integrerat infrastruktursystem (ett 
smart elnät), skapa en energibalans mellan lokala laster och energiflöden och att 
energiförsörjningen skulle bestå av förnybara energikällor, och hitta en balans mellan 
användningen av central och lokal elproduktion (ibid.).  
 
Projektledaren berättade att pengarna som Energimyndigheten sponsrade projektet i 
stadsdelen med skulle gå till delfinansiering till de byggherrar som valde att 
implementera de energilösningar som räknades som mer innovativa. Detta innebar 
att de själva skulle stå för byggnationerna och täcka kostnaderna för eventuell extra 
isolering för att arbeta med tröghet i byggmaterial och så vidare. Det 
bidragsberättigade skulle vara HEM-system, energismarta vitvaror (exempelvis 
hetvattendrivna vitvaror som tillåter utnyttjandet av varmvatten flera gånger), 
laddningsmöjligheter för elbilar, privat produktion av el och liknande lösningar. 
Investeringar av sådana teknologier skulle delfinansieras med 25 %, vilket innebar att 
byggherrarna skulle stå för 75 % . För produkter som anses ha ett restvärde och som 
kan användas till andra saker utöver energisystemet skulle man istället bidra med 
15% av kostnaden i syfte att uppmana byggherrarna att ta vara på de tekniska 
möjligheter som finns. 
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Detta projekt finansierades i huvudsak av Energileverantören, som enligt 
projektledaren på Miljöförvaltningen stod för ca 200 miljoner kronor. Kommunen 
bidrog med 9 miljoner kronor och energimyndigheten har gett projektet stöd med 
ytterligare 47 miljoner kronor. Huvudsakliga intressenter och avnämare 
presenterades enligt programbeskrivningen som : 
 

• Arkitekter  
• Byggherrar (beställare av byggnader)  
• Entreprenörer (utförare och leverantörer av byggnader) 
• Installatörer av VVS, el, etc. 
• Fastighetsförvaltare 
• Brukare (fastighetsägare, fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar, villaägare) 
• Kommuner och stadsplanerare 
• Energimyndigheten och övriga myndigheter 
• Institut och forskningsorganisationer på området 
• Energibolag 

 
Enligt programbeskrivningen skulle därför projektorganisationen bestå av deltagare 
från ovan beskrivna områden. 

4.2.2	Energileverantörens	experimenthus		

En del i projektet var utvecklingen av  “det smarta hemmet” i vilken möjligheterna för 
hushållen att själva styra sin energikonsumtion testats. Ett antal piloter genomfördes 
i detta syfte, varav en av dessa är ett flerfamiljshus i en annan stadsdel som 
energibolaget själva har låtit bygga. Den projektansvarige hos energileverantören 
beskriver det som ett experimenthus och tanken var främst att testa de olika 
energilösningarna som finns i Sverige för att undersöka konsumenternas roll i det 
framtida energisystemet. Utvecklingen av produkter och tjänster skulle sedan kunna 
säljas utanför projektet till energileverantörens kunder. Tanken med detta var att 
testa ett HEM-system, olika uppvärmningsmöjligheter samt olika sätt att producera 
energi. 

4.3	Genomförande	

Nedan presenteras genomförandet av projekten. Eftersom experimenthuset lade 
grunden för en del av funktionaliteten som användes i projektet i stadsdelen kommer 
jag att inleda med en presentation av detta. 

4.3.1	Genomförandet	av	Energileverantörens	experimenthus	

Eftersom tanken med huset var att testa olika teknologier för både uppvärmning, 
egenproduktion och hantering av energi valde man att testa tre olika 
uppvärmningssystem i huset - fyra fjärrvärme-lägenheter, två el-lägenheter och två 
gas-lägenheter. I el-lägenheten finns möjligheter att även använda en inbyggd 
elbilsladdare och därmed utnyttja det elnät som i övrigt används till både värme och 
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elförbrukning till elbilen. I gas-lägenheten finns liknande möjligheter, fast för 
biogasbilar. Där har man även en gasspis och en grill som drivs med biogas. 
 
Utöver detta finns det olika tekniker för lokal elproduktion i anslutning till huset. 
Man har testat tre olika lösningar för detta.  Solfångare för varmvattenproduktion 
som även ska öka effektiviteten i fjärrvärmepumpen som används i 
biogaslägenheterna. Vidare installerades solceller och ett mindre vindkraftverk på 
taket. Varje lägenhet har en egen växelriktare för att kunna använda sig av den lokalt 
producerade elen och varje hushåll har ett produktionsavtal som tillåter dem att sälja 
elen vidare på nätet. Projektledaren uppskattar att solcellerna står för omkring 7 % av 
hushållens elanvändning. Utöver detta finns det elcyklar tillgängliga för de boende, 
med laddning inbyggt i fastighetens innegård och man har arbetat med att ta fram 
lösningar som kan utnyttja samma energi flera gånger, främst via en hetvattenkrets 
som återanvänder varmvatten till uppvärmning och vitvaror. I lägenheterna har man 
arbetat med att utnyttja de olika uppvärmningskällorna i så hög grad som möjligt. 
 
För att skapa förståelse för hur man kan skapa beteendeförändringar hade man satsat 
på mätning av hushållskonsumtionen. Det finns ungefär 100 mätpunkter i varje 
lägenhet (samtliga eluttag, elapplikationerna, varmvatten och vattenkonsumtion 
samt värmekonsumtionen). Detta är kopplat till ett HEM-system som kan styras med 
hjälp av en applikation energileverantören har tagit fram, som även ska utgöra en 
kommersiell produkt som deras kunder senare kan använda. Vid frågan om huruvida 
man använt sig utav användarmedverkan, svarade den ansvarige att han inte varit 
involverad i detta, men att det hade genomförts användartester när man skulle hitta 
ett sätt att visualisera energiförbrukningen i olika rum. När jag undersökte denna 
användarmedverkan i ett examensarbete som skrevs av en student (detta 
examensarbete användes som underlag till utvärdering av arbetet med applikationen) 
visade det sig att den bestod av intervjuer med personer som skulle testa 
applikationen tillsammans med HEM-systemet, och att de gav sin åsikt om utseendet 
på gränssnittet. Vidare visade användartester strax efter utvecklingen av 
applikationen att användandet var relativt högt (ett par gånger i veckan)  av 
testpersonerna men mycket lågt av testpersonernas familjemedlemmar. Det ska 
tilläggas att testpersonerna var anställda hos energileverantören och uppgav att de 
hade ett intresse för energibesparing och projektet som sådant.   
  
Vidare gör energileverantören en prognos av de kommande 24 timmarnas elpris, och 
det finns funktionalitet i appen som stödjer inställningar för automatiserad 
användning av vitvaror och värme. Detta innebär att man kan välja att stänga av eller 
skjuta upp igångsättande av värmen och vitvaror som kyl, frys och diskmaskin under 
de dyraste timmarna på dygnet. 
 
De boende i experimenthuset valdes ut av energileverantören och de var medvetna 
om de tester som huset byggdes i syfte att genomföra. En av de boende, utöver den 
ansvarige, arbetade hos energilevrantören. Testpersonernas användning och 
synpunkter på systemet var att applikationen inte presenterade information på ett 
pedagogiskt sätt, och studentens utvärdering av systemet som helhet (applikationen 
tillsammans med HEM-systemet) ledde fram till ett antal punkter som denne 
menade borde förbättras.  
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4.3.2	Projektet	i	Stadsdelen	

Av de byggherrar som valde att bygga fastigheter inom ramen för projektet i 
stadsdelen var den respondent som jag har valt att kalla fastighetsägaren en av de 
som valde mest omfattande lösningar för smarta elnät.  
 
Fastighetsägaren var en drivande del i projektet och var med vid framtagningen av 
planerna tidigt under arbetet med projektet i stadsdelen. Anledningen till att han 
valde att implementera tekniska lösningar var delvis hans bakgrund i 
teknikbranschen, och delvis som en del i långsiktig hållbarhet. Han tillhör ett 
familjeföretag som ville göra en långsiktig investering och såg energieffektivitet som 
ett sätt att framtidssäkra eftersom det utöver ekologisk hållbarhet dessutom innebär 
lägre driftskostnader.  
 
Fastighetsägaren har ett liknande integrerat energisystem som finns i 
experimenthuset, men i mindre skala. Han valde att installera fjärrvärme med 
golvvärme, och i fastigheterna finns det ett antal mätpunkter för temperatur som 
tillsammans med ett styr- och reglersystem används för att styra el, värme och vatten. 
Tillsammans med detta används ett HEM-system som energileverantören har 
utvecklat och det har kopplats till appen de utvecklade. Appen nås via alla iOS-
baserade enheter, och fastighetsägaren har valt att installera dem på iPods som sitter 
fast i hallen på varje lägenhet. Styrsystemet ger möjlighet till individuell temperatur i 
varje rum, och mäter även energianvändning i varje rum. Energileverantören står för 
energiförsörjningen i stadsdelen och prissättningen är dynamisk. Detta ger 
applikationen möjligheten att erbjuda en prognos över elpriserna de kommande 24 
timmarna vilket ska ge användarna möjlighet att planera sitt användande för att 
spara på elkostnaderna, och ska samtidigt erbjuda direkt feedback på 
elkonsumtionen i pris och kilo watt-timmar. Man har även solfångare som ska bidra 
till varmvattenbildningen i fastigheterna. Det finns även tillgång till gemensamma 
bilar i anslutning till fastigheterna, elbilar som leaseas och delas av de boende.  
 
Under intervjun med den projektansvariga från kommunens sida framkom det att 
man inte undersökte möjligheten att arbeta med beteendeförändringar i relation till 
energianvändning, utan att fokus snarare hade legat på tekniska lösningar vid 
utvecklingen av den nya stadsdelen. Den enhet på Miljöförvaltningen som har varit 
delaktigt i projektet fokuserar inte på den typen av frågor, och den avdelning på 
miljöförvaltningen som arbetar med beteendefrågor har inte varit aktiv i projektet. 
Projektledaren tillhör en kommunal enhet som fokuserar på klimat- och 
naturresurser det finns också en enhet på min avdelning som fokuserar mer hållbar 
utveckling. Generellt arbetar projektledarens enhet med tekniska lösningar, och den 
andra arbetar med beteendeförändring och liknande aspekter som är kopplade till 
hållbar utveckling. Det här projektet har alltså legat på den tekniska enheten. 
 
Det hade alltså inte skett något samarbete mellan de båda avdelningarna inför vare 
sig planering eller genomförande av projektet. Man hade dock haft diskussioner kring 
att arbeta tillsammans i framtida projekt, och därmed ha en bättre sammankoppling 
mellan tekniska lösningar och frågor rörande beteende i relation till 
energiförbrukning. För de pengar som fanns kvar i projektet undersökte man 
möjligheter till att använda sig av en färgad belysning av det lokala vattentornet för 
att med hjälp av olika färger signalera tillgången på förnybar energi. Detta är något 
som den projektansvarige inte tror kommer att ge någon större effekt men som ska 
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fungera som en tankeställare till de boende i området. Det övriga överskottet 
planerades gå till smart belysning i en skola som byggs i området (den smarta 
belysningen ska automatiskt tändas när det kommer någon och går utomhus i 
mörker, och i klassrummen skulle belysningen anpassas efter bullernivåer för att 
påverka beteende och stämning), samt till en förstudie för att undersöka 
möjligheterna att ersätta knappt hälften av stadens bussar med eldrivna bussar; det 
vill säga i huvudsak tekniska lösningar. 

4.4	Resultaten	av	projekten	

Nedan presenteras resultaten av arbetet i experimenthuset med det mer integrerade 
elnätet, respektive projektet i stadsdelen.  

4.4.1	Experimenthuset	

De tekniker och den funktionalitet som testades i huset hade framför allt lett fram till 
en applikation för energistyrning, med smarta mätare och en applikation som visar 
energiförbrukningen. Strax innan årsskiftet delades dessa ut gratis, och man hade 
hittills fått ut det till totalt 70 000 kunder. Enligt den ansvarige är det viktigt att driva 
denna typ av projekt för att kunna testa tekniker i en verklig miljö med riktiga 
konsumenter.  
 
Anledningen till att de valde att bedriva detta projekt var för att positionera sig på 
marknaden med hjälp av nya tjänster, och eftersom de är ett företag som är 
vinstdrivande vill de hitta en produkt som kunder vill ha. Den ansvarige beskriver 
elmarknaden i Sverige som tuff, och genom att erbjuda alternativa tjänster hoppades 
man att få en ökad lönsamhet i framtiden. Han beskrev även vikten av att öka 
komfortvärdet för kunderna, och att ge dem möjligheter att spara energi på ett enkelt 
sätt. Bland annat genom att låta användare göra inställningar för hur värme och 
vitvaror ska användas, samt automatisk tänd- och släckning av belysning. 
 
När det kommer till applikationen hade de främst dragit lärdomen att det är viktigt 
att produkter och tjänster inte är för dyra, och inte för komplicerade att använda.  

4.4.2	Projektledarens	syn	på	resultatet	

I huvudsak var projektledaren för projektet från kommunens sida nöjd med vad 
projektet med utvecklingen i stadsdelen har resulterat i, men berättade att hon ansåg 
att projektets mål inte hade uppnåtts. Anledningen till detta var att projektens mål 
tydligen hade formulerats på sätt som var svåra att mäta, och att målen hade 
formulerats för snabbt då ansökan om finansiering från Energimyndigheten skrevs. 
Projektets aktiviteter har inte genomförts för att alla dessa mål ska kunna uppnås, 
men man har uppnått andra värdefulla resultat. Projektledaren menade att det 
främst är arbetet med uppvärmning och utnyttjande av värme kopplat till 
väderleksprognoser som är den lösning som har visat den största potentialen.  Det 
var enligt henne i de större tekniska lösningarna som energileverantörens ”business 
case” ligger i. Man planerade att fortsätta att testa sådana lösningar i hus som byggts 
tidigare, utanför projektet, för att se om de kan implementeras i bostadshus i större 
skala. Det är dessa möjligheter man kommer att fortsätta titta på snarare än att 
fokusera på arbetet med feedback och individuell mätning. Att en utomstående 
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kommersiell aktör (energileverantören) har fått ta en stor del i stadsutvecklingen ser 
hon som en framgångsfaktor. De har haft fritt fram att testa sina lösningar och hon 
tror att deras möjlighet att vinna på det har lett till att de har drivit projektet hårdare.  
 
“Annars hade det nog gått lite trögare, så jag tycker att det har fungerat väldigt 
bra. Vi håller ju på att titta på ett nytt projekt som ska fungera som en fortsättning 
på det här projektet och där önskar jag att man har lite mer struktur i projektet och 
att det blir tydligare vad [respektive aktör] tar på sig att utföra.” – Projektledaren 
hos kommunen, 2016-04-08 
 
Hon ansåg att de i framtiden borde se till att samtliga aktörer i framtida projekt ska 
vara delaktiga i samtliga aktiviteter, för att förhindra att vissa delaktiviteter drivs 
mindre hårt än andra. Samtidigt tycker hon att det är viktigt att ha ett öppet format 
för att utvecklingen ska kunna ske på ett flexibelt sätt. 
 
Något som de hade kritiserats för, bland annat av studenter som ville göra studier av 
projektet, var att det var svårt att hitta relevant dokumentation om planer och 
strategier. Detta är någonting som projektledaren berättade att de har jobbat mer 
med under slutet av projektet.  

4.4.3	Fastighetsägarens	syn	på	resultatet	

Fastighetsägaren till fastigheterna som hade de mest utrustade hemmen beskrev 
genomförandet som svårt. Det var tungt att driva detta projekt, och produkterna som 
installerades var inte helt tillförlitliga Applikationen har många gånger hängt sig, 
vilket kräver en omstart. Mätarna har också krånglat, termostaterna har tappat 
kontakten med vissa rum och kommunikationen mellan systemen har krånglat. 
Värmen är även svår att debitera på ett bra sätt eftersom omliggande lägenheter 
värmer upp lägenheter som ligger i mitten, vilket innebär att närliggande lägenheter 
kräver mer energi för att få upp samma temperatur som de som har en 
mittenposition. Problemet med temperaturmätningen berodde även på att 
de  inbyggda temperaturmätarna ibland har fallit ur systemet. Eftersom dessa mätare 
hade funnits inne i väggen har de dessutom påverkats av varmvattenslingor i väggen, 
vilket inneburit att man inte debiterat på värmen som man tidigare hade tänkt.  
 
När det kom till användningen av applikationen hade fastighetsägaren upplevt att 
den inte var så välanvänd; han uppskattade att omkring tio hushåll av de drygt 50 
som bor i hans fastigheter använder den regelbundet. Han hade försökt att engagera 
de boende genom att ordna informationsträffar för att informera om hur de kan 
använda applikationen, och har delat ut broschyrer och gjort en instruktionsvideo. 
Han upplevde dock inte att närvaron på dessa möten var hög. Enligt honom var 
människor i allmänhet relativt ointresserade vilket han trodde i huvudsak beror på 
att elen är för billig i Sverige, vilket då resulterar i att man struntar i hur mycket el, 
värme och varmvatten man använder. Han var dock i huvudsak nöjd med sitt beslut 
att bygga in en omfattande funktionalitet i lägenheterna, eftersom han tror att det 
kommer att ha löna sig i det långa loppet.  
 
Vid frågan om hur man skulle kunna arbeta för att få människor i området att spara 
el var han osäker. Generellt sett var elförbrukningen i lägenheterna låg, men han 
menade att man skulle kunna investera i mer energismarta vitvaror för att få ner 
energin ytterligare (han valde själv att inte göra det eftersom produkter som 
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induktionshällar kostar ungefär dubbelt så mycket som en vanlig spis). Vidare 
menade han att täta skal på husen är ett bra sätt att arbeta med materialets tröghet 
för att spara energi. Samtidigt blir en utmaning då att se till att värmen inte blir för 
hög i lägenheterna under sommaren, eftersom de värms upp snabbt. 
 
En lärdom han hade dragit från detta projekt är att undvika alltför komplicerade 
mätsystem, och ha färre mätpunkter. Eftersom mätningen i väggarna hade varit 
problematiska hade de fått installera nya termometrar på insidan av lägenheterna 
istället. Vidare kommer han i framtiden inte att använda displayer (i detta fall iPods i 
hallarna på lägenheterna) eftersom enbart ett fåtal verkar vara så pass intresserade 
att det gör någon skillnad. Han hade istället föredragit att låta den informationen 
finnas tillgängliga via webben, så att de verkligt intresserade själva kan söka upp den 
informationen. I framtida byggen skulle han  velat få in mer solteknik i fastigheterna 
så att de boende kan producera egen el. Återigen pekade han dock på de låga 
elpriserna som ett problem - att kostnaderna för energi är låga innebär enligt 
fastighetsägaren att det finns en risk för att vinsten blir för liten för att de boende ska 
vilja engagera sig för att sälja vidare el i nätet. 
 
Tack vare att företaget hade sysslat med att klimatsäkra bostäderna har de fått 
mycket goodwill vilket har gett god reklam för dem. Lite oförtjänt god, menade 
fastighetsägarens som inte heller tror att det har lett till att de fått fler hyresgäster. 
Han menar att de istället satsar mycket på god service, och att det är därför 
hyresgästerna väljer att bo i deras lägenheter.  

4.4.4	De	boende	i	stadsdelen	

Samtalen med de boende i området visade att de var mycket nöjda med sina 
bostäder, och samtliga var mycket positiva till tanken med de klimatsmarta 
aspekterna i hemmen. Gällande appen ansåg de att feedbacken på 
energiförbrukningen hade gjort dem mer medvetna, och alltså fungerat för att 
synliggöra energiförbrukningen. När det kom till faktiska förändringar i beteenden 
kopplade till energianvändning föreföll det att även om samtliga märkte en skillnad i 
elräkningen man de inte gjort några större livsstilsförändringar i och med detta 
synliggörande. Detta varierade dock något mellan respondenterna. 
 
Boende 1 uppgav att förändringar som hade skett i hushållet var att denna och 
dennes sambo hade börjat tänka mer på att släcka lampor och även att man hade 
börjat med att faktisk stänga av apparater som teven helt och hållet, istället för att 
låta den stå på stand-by. Han såg även stora förändringar på elräkningen och tyckte 
att det var mycket uppmuntrande. Han sa dock att energileverantören erbjöd 
billigare el eftersom de bodde i detta område. I hushållet använde man främst 
applikationen för att undersöka temperaturen i rummen, men de gick även in för att 
undersöka sin elförbrukning, något de gjorde ungefär varannan vecka.  
 
“Det blir ju lite att man har möjligheten, så  tänker man att varför inte? Oftast blir 
det ju fokuserat på pengar, när man tittar på hur mycket man faktiskt måste betala 
för det. Det är lite som när man söker svaret på något på webben, så tar vi upp 
telefonen och googlar det. Det är lite samma koncept.” – Boende 1, (2015-04-05) 
 
Det fanns inte några större nackdelar med att bo i fastigheten, menade Boende 1. I 
början hade man uppfattat lägenheten som kylig. Enligt fastighetsägaren kunde 
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lägenheterna uppfattas som dragiga på grund av golvvärmen då det inte finns några 
element under fönstren. Något de däremot hade problem med var täckningen på 
telefonerna. Eftersom fönstren är tätade med aluminium för att inte läcka värme, 
påverkar det signalerna till telefonerna. De skulle behöva skaffa en egen 
signalförstärkare för att ordna detta. 
 
Boende 2 föreföll vara mycket intresserad av de tekniska aspekterna av energi och 
hade sedan tidigare en stor teknisk kunskap, inte minst kring hur mycket energi olika 
apparater drar. Han hade dels med sig detta hemifrån, då han var uppvuxen i ett 
annat land där energisparande är en mer naturlig del av vardagen. Han uppgav att 
den vanligaste anledningen till att han tittar på displayen är för att undersöka 
utetemperaturen, och använde i övrigt oftast HEM-systemet till att undersöka hur 
elpriset ser ut, och hur mycket energi olika typer apparater drar. Den funktionalitet 
han använde minst var funktionen för meddelanden, och just denna funktion har 
varit strulig och skickat felmeddelanden ett antal gånger. Boende 2:s användning av 
appen har förändrats över tiden och att han hade svårigheter att förstå hur appen 
fungerade innan han fick mer information i form av en broschyr och en 
instruktionsfilm från Fastighetsägaren.  
 
Han berättade att han generellt tyckte det är viktigt att stänga av apparater när de 
inte används. Han ville inte lägga pengar på att betala för energi i onödan och detta 
föreföll vara en syn som han hade haft sedan tidigare, innan han flyttade in i 
lägenheten. Samtidigt valde han att ha det mycket varmt i lägenheten och sade att det 
ofta är så mycket som 26 grader i hemmet. Anledningen till att det var så varmt var 
att hans fru, som han delar lägenheten med, kommer från ett varmare land och 
därför trivs bättre när det är varmt i lägenheten. Han såg på sin energikonsumtion 
som medveten, och berättade att de val han gjorde var aktiva val, även om de inte 
alltid var de mest energieffektiva. Han berättade att det ibland uppstår diskussioner 
när det kommer till energi, både vid inköp av nya apparater och kring användningen 
av energi. Huruvida detta var ett resultat av användningen av applikationen framgick 
inte under intervjun. Han menade dock att boendet i denna lägenhet hade gjort 
honom mer medveten, och att det skulle påverka hans beslut när det kom till 
kommande lägenheter om han flyttade i framtiden.  
 
Boende 3 var mycket positivt inställd och även mycket nyfiken. Han tittade i appen 
flera gånger per dag. Dennes användande bestod främst av att undersöka sin 
energikonsumtion, samt att jämföra sin nuvarande användning mot tidigare data. 
Denna användare var också den som föreföll ha gjort de största förändringarna i sitt 
beteende, vilket främst tog sig i uttryck genom att han valde att använda vitvaror som 
drar mer el under kvällar och nätter, för att på så vis förlägga förbrukningen av el då 
priset var lägre. Han upplevde att applikationen, främst feedbackfunktionen, hade 
gjort en stor påverkan på hans syn på energiförbrukningen och han angav både 
miljöskäl och ekonomiska skäl till de förändringar han hade gjort. De ekonomiska 
skälen verkade väga något tyngre än de miljömässiga. 
 
Generellt verkade hushållen inte särskilt intresserade av att göra vidare besparingar 
av el efter de mindre områden man hade dragit ner på, och man upplevde inte heller 
att den feedback man fick från elmätare var avgörande för att man skulle ha kontroll 
över sin energikonsumtion. Istället upplevde man att man funnit en nivå man 
upplevde som lagom, och höll sig till den nivån. Samtliga av de boende tyckte att det 
var viktigt att kunna fortsätta använda olika apparater som tidigare. I ett hushåll 
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tyckte man exempelvis att det var viktigt att få ha bra belysning och uppskattade inte 
ljuset från lågenergilampor. Boende 3 hade exempelvis en stationär datorn som alltid 
var igång då den användes regelbundet och ett annat exempel på detta är den varma 
temperaturen man valde att ha i lägenheten hos Boende 2. Boende 1 valde att 
använda mer energikrävande lampor av komfortskäl; dels arbetar sambon med 
ljussättning och har därför höga krav på hushållets belysning, och dels ogillade de 
hur lågenergilampor lyser upp i lägenheten.  
 
När det kommer till solfångarna verkade det vara oklart för de boende hur det 
fungerade och vad det var. Enligt fastighetsägaren handlade det om solfångare för 
uppvärmning av vatten, och att dessa fungerade något sämre än man hoppats att de 
skulle göra. Samtidigt hade Boende 1 uppfattningen att solceller stod för 30 % av 
energin som användes, men sade sig vara osäker om det gällde uppvärmning eller el. 
Boende 3 trodde också att det kom en del energi från solceller. Boende 2 hade 
däremot ifrågasatt varför det i applikationen stod att det inte genererades någon el 
via förnyelsebara källor, även under soliga dagar. 

4.4.5	Boende	i	experimenthuset	

Den ansvarige hos energileverantören bor i en av lägenheterna tillsammans med sin 
fru och två barn sedan september 2015. Han valde att flytta in då han jobbar med 
frågan och sedan tidigare har varit mycket intresserad av miljöfrågor. Han tycker att 
det har varit mycket roligt att få vara med och testa produkterna och tjänsterna som 
tagits fram i huset. Att man kan producera egen energi känns värdefullt för honom, 
och han tycker att det är spännande  att se hur mycket av energin som har 
producerats av solenergi, exempelvis. Han uppskattade även de automatiserade 
aspekterna av energisystemet. Han var den som var mest intresserad av systemet, och 
beskrev sin fru som relativt teknisk ointresserad. De energibesparingar de medvetet 
hade gjort var främst att släcka lampor när de inte befann sig i ett rum. 
 
När det kom till applikationen så uppfattade han att de boende i huset generellt 
tyckte att den är krånglig. De hade haft en mer omfattande genomgång av 
applikationen när de boende flyttade in, men eftersom applikationen hade strulat i 
vissa funktioner tröttnade de boende en aning på den. Han menade att man hos 
energileverantören hade lagt ner energi på att lösa sådana buggar nu men att 
huvudgränssnittet ser likadant ut som innan. När det kommer till det energismarta i 
byggnaden trodde den ansvarige att de boende främst uppskattade de saker som gav 
ett ökat komfortvärde. 
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5.	Analys	och	diskussion	
 

Teorikapitlet mynnade ut i en tematisk referensram, som jag här kommer att 
använda för att analysera empirin. Kapitlet inleds med en diskussion rörande 
användarnas roll i projekten, följt av arbetet med tekniker och verktyg, aktiva 
användare, och slutligen om hur man har arbetat med sociala praktiker. Den 
tematiska referensramen utgör de huvudsakliga punkterna för analys och 
diskussion. 

5.1	Användarnas	roll	vid	planering	och	utveckling	

För att analysera användarnas roll i detta projekt kommer jag att använda mig av det 
de kriterier jag tog fram i det teoretiska ramverket. De kriterier jag tog fram för 
utvärdering av användarnas roll vid planering och utveckling var följande: 
 

• Användarnas, men även företagens, inblandning vid planering av smarta 
elnätet är viktigt för att målsättningar ska förankras, accepteras och 
förverkligas 

• Användarmedverkan bör tillämpas vid utvecklingen av produkter och tjänster 
inom det smarta elnätet 

• Användningen av produkter och tjänster i det smarta nätet bör utvärderas för 
möjlighet till förbättring och vidareutveckling, vilket har gjorts i flera 
omgångar av energileverantören 

• Uppföljning av hur produkter och tjänster domesticeras av användarna är 
viktigt för att nå användaracceptans 

 
Nedan följer en diskussion av dessa kriterier i samma ordning. 

5.1.1	Användarnas,	men	även	företagens,	inblandning	vid	planering	av	smarta	
elnätet		

Intervjuerna visade att användarnas roll vid planering och utveckling har varit 
begränsad i dessa projekt, framförallt vid planeringsstadiet. I listan över primära 
intressenter nämndes över huvud taget inte medborgare/användare och under 
intervjuerna nämndes inte något samarbete med medborgare. Tillsammans ger detta 
en fingervisning om att användarnas roll i projektet inte togs i beaktning. Det verkar 
alltså inte som om användare har varit med och fattat beslut kring utformningen av 
stadsdelen, utan projektet hade främst drivits av kommunen, byggherrarna som 
byggde i området och energileverantören. Detta är problematiskt eftersom aktiva 
användare betonas både i definitionerna och i målsättningarna för smart 
stadsutveckling. Utöver detta kan medborgares medverkan ses som en del i ett 
demokratiskt arbete, precis som Karlsson et al. (2012) tar upp att 
användarmedverkan vid IS-utveckling ger ökad demokrati på arbetsplatsen innebär 
användarmedverkan vid stadsutformning demokrati i samhället. Projektledaren 
berättade att det hade riktats kritik mot hanteringen av information eftersom 
intresserade personer, bland annat studenter, hade haft svårt att finna 
dokumentation rörande projektet. Detta är en indikation på att man tidigare inte har 
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haft som mål att informera och involvera medborgare vid planeringen, något som jag 
ser som problematiskt då spridandet av information rörande stadsutvecklingen skulle 
kunna vara ett sätt att få engagerade medborgare att komma med synpunkter. Att 
man från kommunens håll nu lade tid på att sammanställa relevant dokumentation 
på ett tydligt sätt ser jag därför som ett steg i rätt riktning, även om projektet nu 
närmar sig slutet. 
 
Dock har företag varit med och tagit fram konkreta planer för projektet. Precis som 
Mah et al. (2012) skriver är det viktigt att både myndigheter, medborgare och företag 
har mål som går i samma linje för att förankra förändringar i elnätet och förhindra att 
det uppstår ett motstånd mot förändringarna. Det är i detta fall inte svårt att se det 
positiva i att energileverantören själv tog initiativ till projektet. Det innebär att 
företaget ställer sitt förfogande till utveckling av produkter som går i linje med 
nuvarande miljömål, teknik som behöver utvecklas av någon. Arbetet med värme var 
det som skulle kunna implementeras i större skala även utanför den nya stadsdelen. 
Arbetet mellan energileverantören och kommunen kan därför ses som en effektiv 
lösning för att det i framtiden utvecklas teknologi som stödjer utvecklingen av smarta 
elnät. 
 
Samtidigt går det att ifrågasätta det inflytande ett enskilt företag har haft i 
stadsutvecklingen. En risk jag ser i detta är att man satsar hårdare på lösningar som 
ett energibolag vinner på. Eftersom energileverantören är en kommersiell aktör med 
ett vinstintresse finns det inga garantier för att de ska ta upp och driva idéer som inte 
driver fram de lösningar de är intresserade av. Detta skulle kunna resultera i att idéer 
som gynnar stadsutvecklingen och vidareutveckling av elnätet faller i bakgrunden för 
lösningar som energileverantören vill vidareutveckla. Det kan samtidigt vara en 
fördel att energileverantören har ett vinstintresse, som vid utvecklingen av de tjänster 
som testades i experimenthuset. I detta fall såg projektledaren vid kommunen det 
som en framgångsfaktor, och att samarbetet drev arbetat framåt i en högre takt än 
vad det annars hade gjort, men hennes personliga reflektioner kring detta var att man 
i framtiden skulle definiera ansvar tidigare i projektet. Jag tror att det ligger mycket i 
det hon säger, eftersom samtliga projektaktiviteter bör hanteras med engagemang för 
att framtida projekt ska uppnå mål på ett effektivt sätt. En parentes i detta är att 
projektledaren nämnde att projektmålen var svåra att mäta eftersom de formulerats 
hastigt, och att projektets aktiviteter inte var utformade på ett sätt som innebar att 
man inte mötte dessa mål. Projektledaren sa dock även att hon trodde att det öppna 
formatet hade bidragit till flexibilitet i projektet. Jag tror att flexibilitet kan vara 
givande i början av denna typ av stadsutveckling eftersom utvecklingen av smarta nät 
ännu befinner sig i sin linda, men att det kan vara värdefullt att se över hur målen 
kring utvecklingen av smarta städer och smarta nät formuleras i framtiden. 

5.1.2	Tillämpning	av	användarmedverkan	vid	utvecklingen	av	produkter	och	
tjänster		

Vid intervjun med den ansvarige från energileverantören framkom det att de hade 
använt sig utav användartester vid utformningen av den visuella presentationen av 
energiförbrukningen i applikationen, och han föreföll syfta på utvärderingen av 
systemet som genomfördes med användarna i en students examensarbete På den 
ansvarige hos energileverantören verkade det alltså inte som om tester hade 
genomförts för att undersöka de behov eller önskemål som fanns hos användarna för 
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att formulera systemkraven. Resultatet av studentens utvärdering visade på att 
arbetet med applikationen i framtiden borde leda till ett mer pedagogiskt sätt att 
presentera information, men det gränssnitt hon presenterar i studien var mycket likt 
det nuvarande systemet vilket tyder på att denna feedback inte har lett till en ny 
design. Jag tror att det är viktigt att uppmärksamma feedback från användare, och att 
systemet upplevs som opedagogiskt kan vara något som minskar användningen av 
det. Svårigheter att utveckla kunskap kring användningen riskerar att utgöra en 
barriär för användningen av applikationen i framtiden. Å andra sidan verkade de 
boende i stadsdelen inte tycka att applikationen var svår att använda. Detta är dock 
inte en garanti för att det kommer att utvecklas system som upplevs som lättanvända 
utan användarnas medverkan i framtiden. Tidigare forskning har visat på vikten av 
att tillämpa användarmedverkan kontinuerligt under utvecklingen just på grund av 
att det tenderar att säkerställa en högre kvalitet och användbarhet av den färdiga 
produkten eller tjänsten (Olphert & Damodaran, 2007; Karlsson et al., 2012; 
Axelsson et al., 2010). Användarmedverkan under fastställandet av krav (vilket inte 
skedde i detta projekt), såväl som vid utformningen av användargränssnittet ser jag 
därför som en fortsatt rekommendation vid framtida projekt inom utvecklingen av 
smarta elnät.  

5.1.3	Utvärdering	av	användningen	av	produkter	och	tjänster	

Utvärdering av användning av produkterna och tjänsterna har gjorts i flera omgångar 
av energileverantören. De har tidigt testat produkterna och tjänsterna och samarbetat 
med studenter för att utvärdera användningen, och byggt ett experimenthus för att 
testa ett integrerat system med både egen produktion, vidareförsäljning av el och 
användningen av HEM-system tillsammans med en applikation som erbjuder 
styrning, feedback och prisinformation. Vidare har projektet i stadsdelen fungerat 
som en testbädd för utvecklingen av smarta energilösningar. Jag tror att detta kan ge 
ett underlag som kan liknas vid användarmedverkan som sker vid fastställandet av 
krav tidigt under arbetet med ett projekt. Denna information ger inte bara möjlighet 
att göra nödvändiga förändringar i detta projekt, utan kan även utgöra en del av 
kunskapsbasen i fortsatta projekt inom utvecklingen av smarta städer. Det är dock 
ingenting som jag anser kan eller bör ersätta användarmedverkan tidigare under 
projektet; de eventuella förändringar som sker efter en utvärdering av en redan 
befintlig produkt eller tjänst kan enligt Olphert och Damodaran (2007) bli mycket 
kostsamma om de uppmärksammas efter att ett system redan har utvecklats. Hade 
man i stället valt att tillämpa användarmedverkan tidigare är det möjligt att vissa 
förändringar inte hade behövt genomföras. Jag ser dock utvärderingen av resultatet 
som ett viktigt sätt att inför framtiden fastställa vilka lösningar som fungerar, och 
vilka som inte gör det. 

5.1.4	Uppföljning	av	hur	produkter	och	tjänster	domesticeras	av	användarna		

Projektet i stadsdelen och experimenthuset har gett goda förutsättningar för samtliga 
parter att undersöka och utvärdera hur HEM-systemet och applikationerna har 
använts i hemmen, och hur denna användning har blivit en del av hushållens vardag.  
Dessvärre har jag under intervjuerna fått begränsad information kring hur man har 
undersökt denna aspekt i dessa projekt. Hur resultaten har utvärderats och kommer 
att användas har jag heller inte information om. Under intervjuerna framkom att den 
ansvarige och fastighetsägaren har haft kontakt med varandra, och att 
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energileverantören använder arbetet i fastighetsägarens lägenheter som ett underlag 
för det fortsatta arbetet. På vilket sätt detta sker är dock oklart, och huruvida 
fastighetsägaren visste på vilket sätt de boende använder tekniken i sin vardag kan 
jag därför inte besvara. Eftersom det är viktigt att undersöka hur teknik används som 
en integrerad del i ett omfattande system är synen på hur system domesticeras viktig; 
användningen och styrning av energi sker inte separat utan som en del i dagliga 
praktiker  i hemmet (Verbong et al., 2013). Om användningen av produkter och 
tjänster i det smarta hemmet då stör andra sysslor, eller att produkter/tjänster visar 
sig vara redundanta eller icke kompatibla med annat som användarna redan har 
tillgång till, riskerar detta att påverka användbarheten och nyttan i de tekniker som 
kopplats till det smarta nätet. Detta skulle i sin tur riskera att leda till att människor 
upplever att de behöver ge upp viss komfort när de bor i ett hem som är kopplat till 
det smarta elnätet. Detta skulle då kunna leda till ytterligare en barriär mot 
acceptans. 

5.2	Tekniker	och	verktyg	

Kriterierna jag tog fram för utvärdering av arbete med tekniker och verktyg är: 
 

• Användningen av teknik möjliggör kunskap om kontroll på energianvändning 
och pris, såväl som möjligheter till att göra egna inställningar i systemet och 
bör därför erbjudas som ett verktyg för användare för att kontrollera och styra 
över hushållskonsumtionen.  

• Utveckling och utvärdering av av produkter och tjänster bör ske inom en 
integrerad kontext för att återspegla den faktiska användningen av systemet 

• Användarna behöver få kunskap kring hur dessa system används på ett 
optimalt sätt  

• Teknikens värde ligger i att den används på ett effektivt sätt 

5.2.1	Teknik	som	verktyg	

Teknik har använts i hög grad inom projektet och det finns exempel för teknologier 
som ska stödja både passiv och aktiv energibesparing. Det framgick tydligt att 
projektet hade ett starkt fokus på dessa tekniska aspekter, och av intervjun med 
projektledaren hos kommunen visade det sig att avdelningen på miljöförvaltningen 
som höll i projektet var en teknisk sådan. Den avdelning som arbetar med 
beteendeförändringar i relation till energifrågor hade inte varit inblandad över huvud 
taget i detta projekt, något som man dock noterat och planerade att åtgärda i 
framtiden. Detta stödjer Katzeff och Wangels (2015) kritik mot att den sociala delen 
av förändringsarbetet med smarta elnät ofta utelämnas.  
 
De olika komponenter i det smarta elnätet beskrivs av Geleen et al. (2013) som 
kärntekniker för generering av el, ett mellanliggande HEM-system samt tjänster för 
energihantering som användaren använder för att hantera energin (som prognoser, 
feedback och prisinformation. I dessa projekt testades teknik för att utforska och 
använda möjligheter för olika typer av småskalig energiproduktion och upphettning 
av vatten med hjälp av solfångare, olika former av automatiserade inställningar 
kopplade till ett HEM-system (bland annat reglering av värme efter 
väderleksprognoser) och semiautomatiserad energibesparing (möjligheten att kunna 
ställa in vitvaror att inte gå igång, eller stängas av, under de timmar då belastningen 
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på systemet är som högst). Detta innebär att man i detta projekt främst tillämpade 
redan beprövade tekniker. 

5.2.2	Utveckling	och	utvärdering	av	produkter	och	tjänster	i	en	integrerad	kontext		

Teknikerna inom dessa projekt har både i experimenthuset och i fastighetsägarens 
lägenheter testats i en integrerad kontext, vilket innebär att produkterna inte har 
testats en och en, utan tillsammans. Detta är kanske tydligast i experimenthuset där 
teknikerna är mer omfattande än i fastighetsägarens hus, där det finns flera 
automatiserade och semi-automatiserade möjligheter till energibesparing. 
Utvecklingen har dock skett i den tekniska miljö som produkterna avses att användas 
i även i framtiden, vilket innebär att det finns möjlighet att undersöka hur de olika 
delarna i systemet fungerar tillsammans med varandra.  
 
Geleen et al. (2013) riktar kritik mot att det finns en bristande forskning kring hur 
produkter och tjänster fungerar i en integrerad kontext. Jag håller med om att det är 
viktigt att säkerställa att de olika komponenterna kompletterar och stödjer varandra 
på ett effektivt sätt, samtidigt som det inte stör ut eller skapar redundans 
tillsammans med användningen av andra system och apparater. Boende 1 berättade i 
detta fall att det täta materialet i fönstren gav upphov till mycket dålig signal för 
mobiltelefonin. Även om det täta byggmaterialet i detta fall inte är en del av det 
tekniska systemet är det en del i arbetet med att använda energin effektivt, och kan 
därför ses som en del av kontexten. Att telefoni ska fungera på ett bra sätt kan 
upplevas som mycket viktigt av de boende, och hör därför till något som bör tas i 
beaktning vid utvecklingen av denna typ av bostäder.  
 
Den ansvarige hos energileverantören uppgav att systemet hade krånglat, och att 
detta var något som hade inneburit att användare tröttnade på applikationen. Även 
fastighetsägaren sade att temperaturmätning hade fallit ur systemet ibland. Detta 
skulle kunna vara en bidragande faktor till att användningen var låg. Att se till att 
systemet som helhet fungerar på det sätt som användarna förväntar sig verkar därför 
vara viktigt. Att användare inte vet hur de ska hantera felmeddelanden och inte 
förstår varför systemet inte fungerar kan mycket väl leda till frustration och därmed 
motstånd till användning. Detta visar på vikten av att testa produkterna tillsammans. 
I detta fall har dessa problem visat på vikten av placeringen av mätare, vilket är en 
lärdom inför framtida arbete med smarta elnät. 

5.2.3	Användningen	av	teknik	

Intervjuerna med de boende visade på en generellt mycket positiv inställning och 
både boende 1, 2 och 3 använde applikationen på ett aktivt sätt. De använde främst 
funktionen för att undersöka energikonsumtionen och samtliga angav nyfikenhet 
som ett skäl till att undersöka förbrukningen. Vidare använde de boende 
applikationen för att undersöka och styra temperatur (Boende 1), för att undersöka 
elpriset (Boende 3). Man upplevde att elpriset hade gått ner som en följd av att man 
flyttade in i lägenheterna, men Boende 3 påpekade att energipriset var lägre eftersom 
man bodde i detta område vilket mycket väl kan vara en anledning till de sänkta 
kostnaderna. Boende 1 hade främst börjat släcka lampor som ett svar på feedbacken 
som applikationen gav, medan Boende 3 hade förändrat sina rutiner för att dra nytta 
av den dynamiska prissättningen. Boende 2 verkade inte ha gjort några direkta 
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förändringar i sitt beteende, men upplevde att de val han gjorde rörande sin 
energiförbrukning var mer medvetna tack vare systemet.  
 
Under tidigare studier har det visat sig att av behovet av att undersöka 
energianvändningen sjönk med tiden, allt eftersom hushållen lärde sig att identifiera 
ungefär hur mycket energi olika aktiviteter drog, och man hittade en normalnivå för 
hushållsförbrukningen (Hargreaves et al. 2013). Detta var något som verkade 
stämma in väl på hur boende 1,2 och 3 hanterade sin energiförbrukning. 
Applikationen hade fungerat som ett verktyg för dem att lära sig ungefär hur mycket 
olika apparater drog vilket motiverade till att släcka ner och stänga av lampor och 
apparater som inte användes. Detta innebär att tekniken, i detta fall applikationens 
funktioner för prisinformation och feedback, var effektiva verktyg för att synliggöra 
energiförbrukningen i hushållen. Precis som Hargreaves et al. (2010) beskriver kan 
man dock inte förvänta sig att den initiala energibesparingen fortsätter att öka. 
Tidigare studier har visat att användningen av smarta mätare påverkar 
energianvändningen med mellan 5-15 % (Verbong et al., 2013). Eftersom jag inte har 
tillgång till hushållens energiförbrukning i kilowatt-timmar före och efter 
inflyttningen till stadsdelen kan jag inte jämföra hushållens energikonsumtion med 
dessa siffror. Dock gick det att se en relativt stor variation mellan hushållens sätt att 
spara energi, vilket spände från att släcka lampor och inte låta apparater stå på stand-
by, till att faktiskt flytta på användningen av vitvaror som drar mycket energi. Detta 
tyder på att det finns en individualitet i hur mycket personer i olika hushåll är 
beredda att göra för att spara energi, och man således inte kan förvänta sig att alla 
hushåll ska reagera på samma sätt vid användningen av smarta mätare. I detta fall 
var den boende som var ensamstående mer benägen att spara energi och anpassa 
sina vanor efter den dynamiska prissättningen än de boende som levde tillsammans 
med partners. Det är möjligt att ensamstående personer upplever en större möjlighet 
att själva styra över sina vanor och därmed har enklare att ändra på invanda 
beteenden eftersom de inte behöver övertyga en partner att göra detsamma. Antalet 
respondenter är dock för få för att man ska kunna dra några generella slutsatser 
rörande detta i denna studie. 
 
Det som Katzeff och Wangel (2015) kritiskt kallar för bristmodellen, teorin om att om 
användare bara visste bättre så skulle de förändra sitt beteende förefaller vid första 
anblick att stämma. De användare som använde mätare och undersökte sin 
energikonsumtion gjorde vissa förändringar vad gällande beteendet och insikterna 
om den egna konsumtionen hade gett beteendeförändringar. Dock kom det under 
intervjun med fastighetsägaren fram att de boende i fastigheterna generellt inte var 
så engagerade och många helt enkelt inte verkade bry sig så mycket om sin 
energiförbrukning vilket fastighetsägaren hade haft svårt att påverka, trots de 
förutsättningar som funnits. De boende som intervjuades inför denna studie var 
mycket positivt inställda och upplevde att applikationen hade gett dem en större 
insyn i sin energiförbrukning. Det faktum att dessa personer var så positiva medan 
boende i fastigheterna var generellt ointresserade tyder dock på att dessa 
intervjupersoner inte är representativa för den stora massan av medborgare. Den 
tidigare studie som genomfördes av studenten på uppdrag av energileverantören 
visade att tekniken användes i relativt hög utsträckning (man tittade på applikationen 
ett par gånger i veckan), men samtidigt tror jag inte att detta är representativt för 
genomsnittsanvändaren. Studenten skrev att dessa testpersoners familjemedlemmar 
använde sig av tekniken mycket lite vilket tyder på att det intresse testpersonerna 
kände gentemot tekniken var rotat i det faktum att de redan hade ett tidigare intresse 
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i miljö- och teknikfrågor, och att de hade direkta kopplingar till projektet då de var 
anställda hos energileverantören. Detta tyder på att de boende i stadsdelen som 
använde applikationen från början var mer mottagliga för förändring, och det skulle 
kunna vara så feedbacken och det lägre priset var en typ av utlösande faktor som 
fungerade för just dem och att det kan krävas andra åtgärder för att nå andra typer av 
användare. Att tidigare testpersoner utan tekniskt intresse inte intresserar sig för 
användningen av dessa system tyder på att det krävs ytterligare motivation till att få 
dem att vilja använda dessa produkter, eftersom möjligheterna i dagsläget inte 
nyttjas. I en bredare kontext skulle detta innebära att teknik som används blir ett 
effektivt verktyg, men att teknikens närvaro i sig inte nödvändigtvis stimulerar 
förändringar. Det betyder att det är viktigt att arbeta för en ökad användning, och att 
det kan krävas olika typer av åtgärder för öka användningen hos olika typer av 
människor. 

5.3.4	Arbete	med	att	ge	användarna	kunskap	om	systemanvändning	

I teoriavsnittet beskrev jag farhågor om att brist på kunskap och svårigheter för 
användare att lära sig att använda ett system kan utgöra en barriär mot acceptans och 
användning av systemet. För att undvika detta bör man därför dels använda sig utav 
användarmedverkan i syfte att ta fram ett system med pedagogisk design (se avsnitt 
5.1.2 Tillämpning av användarmedverkan vid utvecklingen av produkter och 
tjänster) samt arbeta för ge användare kunskap kring systemanvändning.  
  
Fastighetsägaren som ägde bostäderna i stadsdelen hade arbetat på flera olika sätt 
med att ge användare kunskap om hur systemet fungerar. Detta hade gjorts via 
fysiska informationsträffar, utdelning av broschyrer om systemet och via en 
instruktionsvideo. Närvaron vid informationsträffarna var enligt fastighetsägaren 
inte särskilt hög, vilket antingen innebär att intresset generellt var lågt (vilket 
fastighetsägaren menade) eller att användarna upplevde att informationen som fanns 
tillgänglig via de andra kanalerna var tillräcklig för att skapa förståelse för systemet. 
Vidare verkade de boende som intervjuades under denna studie inte tycka att 
systemet var svårt att lära sig. Boende 1 sa rakt ut att han inte tyckte att det var det 
och boende 2 uppgav att han hade använt sig av broschyren för att få förståelse för 
det. Att systemet är enkelt att lära sig är dock inte en garanti för att systemet 
används, utan detta är ett av de kriterier som jag ser som viktigt för att få användarna 
att nyttja det. Eftersom man i detta fall hade arbetat med att ge information till 
användarna och användningen trots detta var låg är det ett tydligt tecken på att man 
även måste arbeta på andra sätt för att aktivera de boende i denna fråga. 
 
Samtidigt verkade de boende inte ha en fullständig uppfattning om vad teknikerna 
som helhet innebar. Bland annat trodde boende 3 att en stor del av energin kom från 
solceller, trots att det i själva verket är solfångare som hettar upp varmvatten. 
Anledningen till detta missförstånd skulle kunna vara att de boende inte har fått 
kunskap om systemet som helhet, utan enbart kring de delar av systemet som sitter 
inuti deras lägenheter. Det skulle även kunna bero på att användarnas intresse inte 
sträckte sig längre än så. Att de boende utgår ifrån att de producerar egen 
förnyelsebar energi skulle kunna leda till den rebound-effekt Geleen et al. (2013) 
beskriver, där de boende anser sig ha utrymme till att använda mer energi. I fallet 
med Boende 3 hade detta dock inte skett. Trots detta tror jag att det i framtida 
projekt är viktigt att vara transparent med var energin kommer ifrån så att 
användarna ges kunskap kring vilken typ av resurs de utnyttjar. Intresserade 



	
51 

användare ges på det sättet möjlighet att fatta mer informerade beslut rörande sin 
energikonsumtion. 

5.3	Aktiva	användare?	

Det kriterier jag presenterade för att utvärdera arbetet för att aktivera användare till 
att använda tekniska möjligheter är följande:  
 

• Användare bör ges förutsättningar för att fatta aktiva och medvetna beslut 
• Utnyttjandet av dessa förutsättningar är något som aktivt bör marknadsföras 

och uppmuntras. 
 
Marknadsföringen jag syftar på i detta avsnitt är främst den som kan ske av den aktör 
som tillhandahåller tekniken till användarna. Jag kommer att diskutera 
samhällsövergripande marknadsföring av energimedvetenhet och beteende-
förändringar i det avslutande avsnittet i detta kapitel, 5.4. 

5.3.1	Användarnas	förutsättningar	för	att	fatta	aktiva	och	medvetna	beslut	

Användarna hade i detta fall fått tillgång till HEM-system som var kopplade till en 
applikation med feedback, information om priser och möjligheten till att göra 
inställningar i värme. I experimenthuset fanns det dessutom möjligheter till 
ytterligare inställningar som möjliggör automatisk energibesparing, bland annat på- 
och avstängning av apparater och automatiserad tändning och släckning av 
belysning. Detta är de tekniska förutsättningar som har funnits till att fatta aktiva och 
medvetna beslut rörande energikonsumtionen. Eftersom de boende har haft tillgång 
till dessa tekniska förutsättningar är det tydligt att närvaron av tekniken i sig inte är 
tillräcklig för att aktivera användarna. Det verkar som att det är lätt hänt att tekniken 
faller i bakgrunden och inte tillåts ta speciellt stor plats, och att det därför är viktigt 
att arbeta med användarnas övertygelse om att det är viktigt att spara på energi.  

5.3.2	Uppmuntring	till,	och	marknadsföring	av,	systemanvändande		

En utmaning vid införandet av tekniker som verktyg är att de boende med tillgång till 
dem ska få ett ökat intresse för systemkunskap och användning. I lägenheterna i 
stadsdelen blir denna utmaning mycket tydlig då samtliga boende hade tillgång till 
dessa verktyg, men användningen och engagemanget upplevdes som lågt. Ovan har 
jag beskrivit hur fastighetsägaren hade försökt att engagera användare och sprida 
information om att systemet finns tillgängligt och hur det fungerar, men att detta inte 
har lett till en utbredd tillämpning av det som ett verktyg. Eftersom fastighetsägaren 
har använt sig utav ett flertal medier för att försöka nå de boende angående detta är 
det tydligt att arbetet med uppmuntran och marknadsföring är viktigt. Frågan är hur 
detta kan göras på ett bra sätt. I teorikapitlet såg vi att ekonomiska incitament kan 
användas som ett sätt att göra detta, men som fastighetsägaren själv påpekade är 
energin i Sverige billig. Om de boende i området dessutom får billigare el av 
energileverantören torde arbetet med denna typ av ekonomiska drivkraft 
undermineras ytterligare, särskilt som de boende inte debiteras för uppvärmningen 
av lägenheterna. Att locka de boende till användning av systemet genom att visa på 
att det går att spara energi i lägenheter som redan innebär låga energikostnader blir 
därför svårt. 
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Det är dock tydligt att någon form av arbete skulle behöva ske för att engagera de 
boende. Ett alternativ hade varit att låta människor som uppger sig vara intresserade 
av energifrågor få företräde till de lägenheter som är utrustade med denna typ av 
system, och att fastställa tydliga riktlinjer. Samtidigt kan detta vara problematiskt, 
dels för att bostadsbrist leder till ett högt tryck på lägenheter, och att människor 
därför kan uppge att de har ett intresse fast detta inte stämmer, och dels för att man 
kan ifrågasätta hur etiskt det är att inte ge alla människor samma möjligheter att bo i 
vilka stadsdelar de vill.  
 
Hur man ska uppmuntra till systemanvändning är en utmaning som vi behöver 
fortsätta att studera, och jag tror att det är viktigt att hitta former för motivation som 
höjer viljan hos användarna snarare än att använda tvingande regler eftersom 
utvecklingen av smarta städer bör ha en betoning på demokrati, medverkan och 
deltagande.  

5.4 Sociala	praktiker	

Resultatet av denna studie har visat att de tekniska verktyg som ska leda till 
energibesparingar hos hushållen inte används. En förutsättning skulle kunna vara att 
på både samhällsnivå och individnivå arbeta med att stimulera nya sociala praktiker. 
Projektledaren var mycket tydlig med att detta projekt var av teknisk karaktär och att 
det inte hade skett något arbete med beteendeförändringar, bortsett från införandet 
av tekniska verktyg som skulle möjliggöra dem. Detta innebär alltså att det inte skett 
några studier av sociala praktiker inom projekten. Man planerade dock att involvera 
en avdelning hos miljöförvaltningen som arbetade mer med denna typ av frågor i 
framtida projekt. Eftersom resultatet av detta projekt har varit positivt ur en teknisk 
aspekt men mindre lyckat när det kommer till beteendeförändringar finns det stort 
utrymme för att vidare utforska hur man kan arbeta med sociala praktiker. Projektet 
är ett exempel på Katzeff och Wangels (2015) kritik mot att arbetet med smarta elnät 
brister när det kommer till arbete med beteendeförändringar istället för enbart 
teknik. 
 
Sociala praktiker är de göranden som sker inom en större social kontext (Katzeff & 
Wangel, 2015) och inom kontexten för smarta elnät handlar det om att undersöka 
vad som gör att människor förbrukar energi enligt nuvarande mönster (ibid.) 
Energiförbrukningen följer våra levnadsvanor (Broberg et al., 2014) vilket innebär att 
arbetet med sociala praktiker bör fokusera på att kartlägga mönster i 
energiförbrukningen och koppla dem till vardagliga praktiker och samhällsnormer. 
När detta är gjort går det att hitta lösningar som kan förändra dessa 
konsumtionsmönster. Med arbetet av sociala praktiker inom ramarna för detta 
projekt hade man främst arbetat för att erbjuda alternativ till att äga egen bil. Man 
hade gjort detta genom att låta stadsdelen vara en nod för kommunikation, och att 
erbjuda egen laddning till elbilar och bilpool som delades av flera hushåll. I detta fall 
hade man alltså identifierat ägandet av egen bil som en norm som ökar utsläppen i 
samhället, och försökt tackla detta problem med att erbjuda en mer miljövänlig typ 
av bil som fler kan dela. Utöver detta utgör stadsdelens läge och goda kommunikation 
med andra stadsdelar en möjlighet för hushållen att leva utan egen bil. Även om jag 
tycker att det är bra att de boende får tillgång till fler alternativa transportsätt. Detta 
anser jag vara ett gott exempel på hur arbetet med sociala praktiker kan se ut. Dock 
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verkade hade man inte arbetat med sociala praktiker utöver detta. Eftersom 
användningen av HEM-systemet med den tillhörande applikationen var låg bland de 
boende finns det skäl att tro att det finns fler områden inom sociala praktiker att 
studera, som attityden till energiförbrukning och hur det går att göra viljan att leva en 
”grönare” livsstil mer attraktivt. 
 
Vidare har resultatet av studien visat att de energibesparingar som faktiskt skedde, 
främst inträffade initialt och att hushållen sedan hamnade på en nivå av 
energiförbrukningen som de upplevde som lagom för dem. De verkade inte var 
beredda att göra ytterligare besparingar. Precis som Hargreaves et al. (2010) 
poängterar, verkar det finnas ett behov av att studera den normbildning som ligger 
bakom energianvändningen. Jag tror att detta skulle vara ett bra sätt att identifiera 
sätt att dra ner på energikostnader utan att användare upplever att de ger upp alltför 
mycket eftersom detta skulle kunna skapa motstånd. Jag ser på studier av sociala 
praktiker som förutsättningen för att kunna identifiera problematiska beteenden som 
nödvändiga för att åstadkomma en övergripande förändring. Följande 
rekommendationer, även om de är generella, kan vara ett bra sätt att inleda arbetet 
med sociala praktiker om man på samhällsnivå vill förändra människors beteenden 
utan att använda sig utav nya lagar och regler: 
 

• Studera de sociala praktiker som ligger bakom ligger bakom mönster i 
energikonsumtion för att hitta problematiska praktiker som kan förändras 

• Marknadsföra en mer medveten och ansvarstagande livsstil på ett sätt som 
samtidigt erbjuder tydliga förslag på steg som kan tas i en sådan riktning 

• Information om dessa steg bör synas utan att användare behöver söka upp 
dem 

• Arbeta med förändring av sociala praktiker hand i hand med den teknik som 
utvecklas – beteendeförändringar och passiv energibesparing bör alltså 
komplettera varandra 
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6.	Slutsatser	
 

I detta avsnitt presenteras de slutsatser som kan dras av studien. Slutsatserna 
presenteras i form av svar på de tre frågeställningarna.  

6.1	Hur	ser	användarens	roll	ut	vid	planering,	utvecklingen	och	
användning	av	smarta	elnät?	

Användarnas roll vid planeringen av projektet i stadsdelen föreföll vara mycket 
begränsad. I dokumentation som definierade nyckelintressenter nämndes inte 
användarna, och det förekom i anslutning till rekommendationer om vilka 
intressenter och avnämare som skulle involveras ingenting som tydde på att man 
planerade att involvera medborgare i planeringen eller utvecklingen av stadsdelen. 
Istället har planerna genomförts främst av kommunen, energileverantören och 
byggherrarna. Aktiva och deltagande medborgare betonas i de flesta definitioner 
kring utveckling av smarta städer, vilket innebär att arbetet inte är helt förenligt med 
smart stadsutveckling. Visserligen kan deltagande innebära att aktivt använda de 
möjligheter att utnyttja de verktyg som ska göra staden ”smart” men för att utveckla 
dessa, och för att se till att utvecklingen av framtidens städer sker enligt önskemål 
från användare, tror jag att det är viktigt att användarna involveras även i planerna. 
Att aktivt involvera medborgare i stadsutvecklingen och utveckling av de produkter 
och tjänster som ska finnas i hemmet handlar om att ha ett demokratiskt 
förhållningssätt till utvecklingen. I detta fall hade även kritik riktats mot projektet för 
att det var svårt att få tag på dokumentation rörande projektet vilket är ytterligare en 
indikation på att medverkan från medborgare inte var prioriterat.  
 
Användarmedverkan verkade inte ha skett vid utformningen av systemkrav vid 
utvecklingen av HEM-systemet med tillhörande applikation. Däremot hade både 
experimenthuset och utvecklingen i stadsdelen fungerat som en testbädd för 
utvecklingen av teknik och användarna var därför en del i att testa och utvärdera de 
produkter och tjänster som används i det smarta nätet, vilket innebär att det finns ett 
gott underlag för att utvärdera projektet och produkterna/tjänsterna för 
vidareutveckling och förbättring samt framtida projekt. 
 
Användningen av produkterna verkade generellt sett vara begränsad, trots att det 
intervjupersoner som deltog i denna studie var positiva och upplevde att 
applikationen hade påverkat deras energikonsumtion. Fastighetsägaren gjorde en 
grov uppskattning att omkring 10 av de drygt 50 boende i hans lägenheter aktivt 
använde de tekniska möjligheterna som fanns att kontrollera. Detta tyder på att det 
arbete han har lagt ner på att marknadsföra och sprida kunskap om lösningarna till 
de boende inte har varit tillräckligt, eller att de boende saknar tillräckliga incitament 
eller övertygelse för att vilja ta del av denna kunskap och använda systemet aktivt. 
 
Jag har nedan illustrerat användarens roll i de olika delarna i projektet (se figur 4). 
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Figur 5. Illustration av hur användaren roll har sett ut i olika delar av projektet 
(egen illustration). 

 
Figur 4 visar hur användarnas medverkan i projektet har varit olika bra beroende på 
vilka delar man undersöker. Medverkan i planering och utveckling var låg, men man 
hade använt sig av användare vid testning och utvärdering av produkter och tjänster, 
vilket har gett upphov till möjligheter till vidareutveckling av systemet. Hur mycket 
man hade valt att arbeta med vidareutveckling och förbättringar är oklart, och så är 
även hur man väljer att använda resultaten av de pågående projektet. Vidare hade 
man inte arbetat med att undersöka sociala praktiker och beteendeförändringar i 
någon mer omfattande skala.  
 
När det kommer till bristen på användarmedverkan under utvecklingen av de 
tekniska verktygen i detta projekt, hade det i detta fall inte lett till att (de relativt få) 
användare som aktivt använde systemet upplevde att det var svårt att använda. Jag 
tror dock att det är viktigt att tillämpa användarmedverkan eftersom detta fall inte 
ger några garantier för att framtida utvecklingen kommer att generera samma utfall. 
Användarmedverkan kan även leda till att nya goda idéer tillkommer innan systemet 
är utvecklat. 
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6.2	Vilka	lärdomar	kan	dras	av	det	nuvarande	arbetet	med	
smarta	elnät?	

Om vi återvänder till det teoretiska ramverket (figur 3) jag presenterade i 
teorikapitlet kan vi se hur användarnas roll i vid utvecklingen av smarta elnät i detta 
fall har påverkat projektets resultat (se figur 5 nedan). Vi ser alltså hur det främst är 
bristen på arbete med motivation och skapandet av incitament som har påverkat 
användarnas aktiva energibesparing, vilket innebär att optimal användning av det 
smarta elnätet inte har uppnåtts. Eftersom de boende som faktiskt använde systemet 
regelbundet upplevde att det gav dem kunskap kring sin egen användning på ett 
effektivt sätt, är bristen på användningen förmodligen inte ett resultat av att tekniken 
skulle vara ett dåligt verktyg utan snarare bristande vilja och/eller intresse för 
användning.  
 
 

 
 

Figur 6. Illustration av hur detta projekt har arbetet med olika kriterier av det 
teoretiska ramverket, och vad detta har medfört för resultat (egen illustration). 

 
Studiens resultat visar att många av användarna var ointresserade av att använda de 
tekniska verktygen för energibesparing. Om detta resultat visar sig vara generellt för 
användare med tillgång till liknande tekniker är det därför mycket viktigt att arbeta 
med användarnas motivation, och att man måste arbeta med att skapa en övertygelse 
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hos användare att det är värt att använda systemet för att spara energi. Vidare 
verkade bristande incitament vara ytterligare ett problem som behöver lösas. 
Eftersom elpriserna är så pass låga i Sverige just nu innebär detta att vinsten på 
mindre energianvändning är liten, och egentillverkning av energi för 
vidareförsäljning likaså. Då det finns mycket att vinna i energiväg när det kommer till 
att arbeta med livsstilsförändringar, tror jag att det är viktigt att vi inte låter resultat 
som detta leda till att vi istället enbart satsar på passiva sätt att spara energi. 
 
En annan lärdom var att det finns en bristande medverkan från användarnas sida vid 
utvecklingen av planerna inför detta projekt. Jag tror att det är viktigt att från början 
klargöra att medborgare/boende i en framtida smart stadsdel är intressenter som bör 
bjudas in till samtal, och få tillgång till tydlig information om den. Detta för att värna 
om en demokratisk stadsutveckling som motsvarar önskemål från både medborgare 
och beslutsfattare.  
 
I detta fall var en energileverantör inblandad och drivande i utvecklingen, och detta 
hade gett effekter som bland annat innebar att arbetet gick fortare framåt än vad det 
annars hade gjort. Här innebar det alltså att samarbetet var lyckat. Samtidigt var en 
lärdom från detta arbete är att det var viktigt att i förhand definiera vilka som skulle 
vara delaktiga i olika aktiviteter för att förhindra att vissa aktiviteter prioriteras över 
andra. Det öppna formatet i detta projekt var en framgångsfaktor, så det handlar om 
att hitta en balans mellan flexibilitet och ansvarstagande gällande aktiviteter mellan 
respektive aktör. Jag tror detta är viktigt för att få in mer beteendefrågor i kommande 
arbete med smarta städer, och att en överenskommelse om att samtliga aktörer ska 
delta i alla aktiviteter kommer att säkerställa att beteendefrågor inte glöms bort eller 
bortprioriteras för att pengarna ligger i andra aktiviteter. 

6.3	Vad	finns	det	för	möjligheter	till	förbättring	i	framtida	
projekt?	

Baserat på lärdomarna från dessa projekt har jag nedan listat konkreta förslag på 
förbättring inom olika områden, för att vi ska uppnå en hög användning av de verktyg 
som utvecklas, och för att målsättningar om en minskad energianvändning ska 
uppnås. Dessa presenteras nedan enligt de teman som uppsatsen har behandlat.  

6.3.1	Användarens	roll	vid	planering,	utveckling	och	användning	

• Man bör i framtida projekt arbeta mer med användarmedverkan för ökad 
demokrati i samhälls- och smarta nät-utvecklingen, och för att säkerställa att 
användarnas behov och önskemål återspeglas i den funktionalitet som 
utvecklas i projekten. 

• Man bör sprida mer information om projektet för att delge medborgare tydlig 
information om samhällsutvecklingen och öppna upp för synpunkter och 
idéer. 
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6.3.2	Tekniker	och	verktyg	

• Tekniker och verktyg innebär möjliggörande av feedback och kontroll på 
energiförbrukning. Detta bör ses som en viktig del, men inte den enda delen, i 
utvecklingen av smarta elnät. 

6.3.3	Aktiva	användare	

• Det bör finnas ett synsätt på aktiva användare som en nyckel till en 
framgångsrik utveckling av de smarta elnäten. 

• Man bör formulera tydliga och mätbara projektmål kring önskade effekter och 
inkludera områden som bred användning av tekniska verktyg och engagemang 
hos de boende för att detta synsätt ska genomsyra arbetet 

• Fokus bör ligga på att aktivera användare på både individ- och samhällsnivå. 
• Man bör arbeta för att hitta eller ta fram nya incitament som ger användarna 

en ökad motivation till att spara energi.  

6.3.4	Sociala	praktiker 

• I framtida projekt tror jag att arbete med sociala praktiker bör genomföras, 
något som bland annat kan göras genom: 

o Studier av de sociala praktiker som ligger bakom mönster i 
energikonsumtion för att hitta problematiska praktiker som kan 
förändras. 

o Marknadsföring av en mer medveten och ansvarstagande livsstil på ett 
sätt som samtidigt erbjuder tydliga förslag på steg som kan tas i en 
sådan riktning. 

o Information om dessa steg bör synas utan att användare behöver söka 
upp dem. 

o Arbeta med förändring av sociala praktiker hand i hand med den teknik 
som utvecklas – beteendeförändringar och passiv energibesparing bör 
alltså komplettera, samt höja effekterna av, varandra.  

 
Genom att arbeta med dessa punkter tror jag att det går att undvika den problematik 
med användning som uppstod i detta projekt och öka chanserna att framtida projekt 
ger bättre resultat. Den viktigaste lärdomen som kan dras av dessa projekt är att bara 
för att användarna har tillgång till teknik, innebär inte detta per automatik att de 
kommer att använda den. Något jag flera gånger har återkommit till i denna studie är 
att värdet ligger i en smart användning, varför detta är vad som borde vara centralt 
inom utvecklingen av de smarta elnäten i framtiden. 
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7.	Avslutande	reflektioner	och	framtida	
forskning

 
I detta kapitel tar jag upp reflektioner kring arbetet med uppsatsen, och tar även 
fram förslag på hur man kan fortsätta med studier kring användarnas roll i 
utvecklingen av det smarta nätet. 

7.1	Avslutande	reflektioner	

Uppsatsarbetet har varit utmanande, men samtidigt utvecklande och roligt. Jag har 
lagt ner mycket arbete, och hoppas att resultatet kommer att bidra till en fortsatt 
kunskapsutveckling inom ämnesområdet smarta elnät. Eftersom detta 
kunskapsområde är relativt nytt tror jag att studien kan leda till nya idéer vad gäller 
framtida forskning och frågeställningar som är relaterade till denna. Jag har arbetat 
för att presentera empirin på ett så tydligt sätt som möjligt och väga olika 
resonemang mot varandra för att visa på transparens och intellektuell ärlighet, och 
jag anser därför att uppsatsen har en god validitet.  
 
Det finns dock saker som hade kunnat förbättras – jag har exempelvis bara talat med 
en handfull boende i stadsdelen där det smarta nätet utvecklades. Eftersom dessa var 
personer som hade ett intresse av systemet har jag inte haft möjlighet att tala med 
användare som inte har ett sådant intresse. Jag tror det hade varit mycket värdefullt 
att få deras perspektiv på anledningar till att systemet inte användes, och utan dem 
blir anledningarna som jag har angett kvalificerade gissningar. Eftersom de boende 
jag intervjuade var mycket positiva till smarta elnät-tekniken, samtidigt som 
fastighetsägaren berättade att intresset generellt var väldigt lågt bland de boende, 
verkade de respondenter som intervjuades inte vara representativa för majoriteten av 
de boende. Det hade därför varit mycket intressant att få kontakt med boende som 
inte fann tekniken intressant. Jag tror att det hade gett mer djup till studien, och även 
bidragit med mer kunskap inom området. 
 
Jag samlade in empiri till denna uppsats mycket tidigt i uppsatsprocessen – jag åkte 
till den kommun där projekten genomfördes redan första dagen på kursen vilket 
medförde både mycket positiva, men även negativa effekter. Det positiva var att jag 
snabbt fick tillgång till ett gott empiriskt underlag och därmed kunde lägga stor fokus 
på teoriinsamling under resten av arbetet med studien. Nackdelen var att mina 
frågeställningar och ingång till ämnet vid den tidpunkten inte var tillräckligt 
utvecklade för att jag skulle kunna ställa följdfrågor om de teoretiska kriterier som 
jag tog fram. Detta är något som ibland är svårt att undvika, men även något som jag 
tar ansvar för och kommer att ha i åtanke under framtida studier.  
 
Med detta sagt tror jag att studien hade förbättrats om jag hade kunnat genomföra 
fler intervjuer med boende och ansvariga, och arbetat mer iterativt med insamling av 
teori och empiri. Jag har gjort detta eftersom uppsatsplanen för mig innebar en 
ordentlig djupdykning i ämnet, som följdes av intervjuer och mer teoriinsamling och 
empiri i form av offentliga dokument. Jag tror dock att studien hade haft en högre 
kvalitet och blivit mer informativ om detta hade skett i ytterligare ett eller ett par steg 
för att få med fler aspekter på ett mer omfattande sätt. 



	
60 

7.1.1	Kunskapsbidrag	

I inledningen beskrev jag hur jag planerade att bidra med kategoriell kunskap 
(kunskap om nuläget), förklaringskunskap (positiva och negativa effektsamband), 
kritisk kunskap (negativa effekter) samt vägledande kunskap (rekommendationer).  
Studiens resultat har bidragit med ny kunskap inom samtliga områden. Den 
kategoriella kunskapen utgörs av beskrivningen av det nuvarande arbetet med smarta 
elnät inom projektet. Förklaringskunskapen och den kritiska kunskapen ligger främst 
i besvarandet av den andra frågeställningen, som berör de lärdomar som kan dras av 
projekten. Som svar på den sista frågeställningen presenterar jag ett antal förslag 
kring hur man kan gå tillväga i framtida projekt, vilket utgör den vägledande 
kunskapen. 

7.2	Framtida	forskning	

Slutsatserna visar att användarnas roll inom utveckling av smarta elnät i dessa 
projekt i huvudsak var inriktad på teknik, och att användarnas roll var begränsad till 
(den förväntade) användningen av produkter och tjänster. Det man tagit vidare från 
projektet var främst tekniker för passiv energibesparing och eftersom livsstil kan 
påverka energikonsumtionen med upp till 40% är det inte önskvärt att ignorera det 
arbete som krävs för att engagera användare till att vilja spara energi, och därmed 
använda de system som tas fram för att stödja detta. Konsekvensen av att ignorera 
användarna och deras sociala kontext blir att vi saknar kunskap om hur dessa 
motiveras till de beteendeförändringar som krävs för att vi ska möta miljömål.  
 
Förslagen på förbättringar tog upp flera saker som skulle kunna utgöra ämnen för 
framtida forskning. Något som jag tror är viktigt är att ta reda på hur vi kan engagera 
fler medborgare till att vilja engagera sig i att aktivt spara energi. Förslag på vidare 
forskning är därför att studera hur sociala praktiker påverkar energikonsumtionen i 
Sverige, och hur detta kan hanteras på ett bra sätt. Vidare tror jag att det är viktigt att 
undersöka hur vi på ett effektivt sätt kan engagera medborgare i utvecklingen av 
smarta städer, och dess tillhörande smarta elnät för att säkerställa att medborgarnas 
mål går i linje med den utvecklingen som sker i samhället framöver.  
 
I denna studie undersöktes arbetet med ett avslutat projekt, samt ett projekt som höll 
på att avslutas. I framtiden skulle man istället kunna följa ett pågående projekt. Detta 
skulle kunna bidra med mer kunskap kring processerna kring planering, 
genomförande och avslut. 
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Bilaga	1	
Här presenteras intervjuguiderna i form av bilagor, för att underlätta eventuell 
framtida replikering och för en ökad transparens. 

Intervjuguide	för	de	boende	

• Hur länge har du/ni bott här?  
• Bor du här själv eller bor ni flera i bostaden?  
• Varför valde du att flytta hit? 
• Spelade det någon roll för din/er vilja att bo här att det finns en smart 

elmätare i bostaden? Är det viktigt för dig att hushålla med energi?  
• Var sitter din/er smarta elmätare?  
• Hur ofta läser du/ni av den?  
• Vilka funktioner använder du/ni dig/er av? – mest? – minst?  
• Använder du/ni mätaren annorlunda nu än tidigare och i så fall på vilket sätt?  
• Hur påverkar det ditt/ert liv att bo i en bostad med en smart elmätare?  
• Har du/ni ändrat din/era vanor på något sätt utifrån användningen av 

elmätaren och i så fall hur?  
• Om ni är flera i hushållet – hur diskuterar ni energifrågor i familjen?  
• Om ni är flera i hushållet – uppstår det frågetecken, diskussioner eller 

konflikter kring vissa aktiviteter som kräver el?  
• Hur trivs du här? 
• Hur ser du på / förhåller du dig till din din elförbrukning i dag? 
• Hur såg du på din energiförbrukning när du bodde i din tidigare bostad? Var 

du intresserad/medveten/om energiförbrukningen då? Varför? 
• Hur har din syn på elförbrukning förändrats sedan du flyttade hit? Om ja - på 

vilket sätt? Varför?  
• Har ditt beteende/konsumtionsmönster av energi förändrats sedan du flyttade 

hit? Om ja - hur? 
• Är du nöjd med ditt konsumtionsmönster gällande elektricitet i dagsläget? Om 

ja/nej - varför? 
• Skulle du vilja ändra på ditt konsumtionsmönster? 
• Upplever du skillnader att bo i en s.k. klimatsmart bostad från en annan typ av 

bostad? Om ja - vad är det för skillnader? 
• Upplever du några för- respektive nackdelar med att bo i en klimatsmart 

bostad? 
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Intervjuguide	för	fastighetsägaren	

• Vad ligger bakom ditt beslut att installera HEM-system för boende i er 
fastighet?  

• Vinner du något som fastighetsägare på att installera HEM-system för de 
boende? (ekonomiskt, marknadsföringsmässigt, goodwill, annat?) 

• Hur tänker du som VD för ett fastighetsbolag kring detta med att bygga 
energismart?  

• Finns det något motsvarande system för energistyrning för husen centralt för 
dig som fastighetsägare?  

• På vilket sätt är huset i övrigt anslutet till Energileverantörens smarta nät?  
• Är huset utrustat med någon form av teknik för energistyrning (t.ex. 

(värmesystem, kylmaskiner, ventilationssystem eller annat) och i så fall vad?  
• Är huset utrustat med energieffektiva armaturer, apparater och/eller 

installationer (lågenergilampor, snålspolande toaletter, energieffektiva 
vitvaror, regenerativa drivsystem för hissar) och i så fall vad?  

• Hur ser du på begreppet ’smarta elnät’?  
• Det måste kosta pengar att bygga på det här sättet och att utrusta lägenheterna 

med HEM-systemet? Fick ni någon form av ekonomiskt stöd för att bygga 
fastigheterna?  

• Vad ligger hyrorna på? 
• Har du funderat på andra energisparande frågor, system, metoder eller 

tekniker som inte täcks av det som erbjuds av Energileverantören?  
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Intervjuguide	med	den	ansvarige	hos	energileverantören	

Som boende 

• Hur länge har du/ni bott här?  
• Bor du här själv eller bor ni flera i bostaden?  
• Varför valde du/ni att flytta hit? 
• Hur trivs du/ni här? 
• Vilka funktioner [i det smarta hemmet] använder du? Vilka använder du mest? 

Minst? Varför?  
• Spelade det någon roll för din/er vilja att bo här att det finns en smart elmätare i 

bostaden? Hur viktigt är det för dig att hushålla med energi?  
• Var sitter din/er smarta elmätare?  
• Hur ofta läser du/ni av den?  
• Vilka funktioner [i den smarta elmätaren] använder du/ni dig/er av? – mest? – 

minst?  
• Använder du/ni mätaren annorlunda nu än tidigare och i så fall på vilket sätt? På 

vilket sätt har användningen förändrats efter hand? 
• Hur ser du på/förhåller du dig till din elförbrukning i dag? 
• Hur såg du på din energiförbrukning när du bodde i din tidigare bostad? Var du 

intresserad/medveten/om energiförbrukningen då? Varför? 
• Hur påverkar det ditt/ert liv att bo i en bostad med en smart elmätare?  
• Har du/ni ändrat din/era vanor på något sätt utifrån användningen av elmätaren 

och i så fall hur?  
• Hur har din syn på elförbrukning förändrats sedan du flyttade hit? Varför?  
• Om ni är flera i hushållet – hur diskuterar ni energifrågor i familjen?  
• Om ni är flera i hushållet – uppstår det frågetecken, diskussioner eller konflikter 

kring vissa aktiviteter som kräver el?  
• Hur känner du inför ditt konsumtionsmönster gällande elektricitet i dagsläget?  
• Skulle du vilja ändra på ditt konsumtionsmönster? 
• Vilka skillnader upplever du att det finns med att bo i en s.k. klimatsmart bostad 

från en annan typ av bostad? Om ja - vad är det för skillnader? 
• Vad upplever du för några för- respektive nackdelar med att bo i en klimatsmart 

bostad? 
• Vad ligger hyran på? 

Som projektledare 
• Hur länge har du arbetat med projektet? Kände du fastighetsägaren innan ni 

ansökte om medel från Energimyndigheten och samarbetade ni i så fall inför 
ansökan till Energimyndigheten? 

• Vilka förväntningar hade du då på projektet? Har dessa mötts? 
• Om utfallet inte är det förväntade – vad tror du det beror på? 
• Vad får Energileverantören ut av projektet? Vad ser Energileverantören för 

fördelar med att satsa på att minska människors behov av el och värme?  
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• Hur valde ni de teknologier som ni valde att använda er av för att utveckla smarta 
bostäder? Hur tog ni fram olika alternativ och hur har ni ”sållat” bland dessa 
alternativ?  

• Finns det några idéer ni har valt bort? Varför? 
• Hur har de teknologier som har funnits i experimenthuset använts av 

Energileverantören? – gällande Energileverantörens fortsatta utveckling av 
produkter. 

• Är det framförallt teknologin här i Hållbarheten som ni använt för att utveckla 
applikationer och det system som används i fastighetsägarens bostäder? 

• Utvecklas era system fortfarande, och i sådana fall: hur?  
• Exakt vad kallar ni era system (förutom applikationen)? Kallar ni det system som 

används hos fastighetsägaren för HEM-system?  
• Få du feedback på systemet från fastighetsägaren? 

o Har ni använt er av resultaten från studentens masteruppsats för att välja 
teknologi (iPod) i fastighetsägarens hus (användarna använde smartphone 
och surfplatta på olika sätt)? 

• Har de boende fått support för systemet? På vilket sätt i så fall? Finns det någon 
support för de boende utöver fastighetsägarens?  

• Finns det möjligheter för de boende att förprogrammera vitvaror för att 
exempelvis tvätta/diska på natten utan att man behöver vara vaken/hemma när 
maskinen går igång? Om ja – hur har detta fungerat? 

• Får hyresgästerna i fastighetsägarens hus i stadsdelen sänkt elpris via 
Energileverantören?  

• Samarbetar du med någon annan fastighetsägare än fastighetsägaren? Vilka? Hur 
ser detta samarbete i sådana fall ut? 

• Hur stort är intresset för applikationen bland potentiella konsumenter? Säljs det 
många? Vad kostar det? Är det en engångskostnad eller en löpande kostnad?  

• Hur samarbetar ni med andra byggherrar i stadsdelen om att utveckla möjligheter 
för kunder utan egen tillgång till sin elmätare att kunna ta del av applikationen?  

• Har ni några samarbeten med andra byggherrar? 
• Vilka aktiviteter har genomförts med unga för att få dem att inse sin roll i 

energisystemet? I vilken kontext? Vilka unga? 
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Intervjuguide	för	den	projektledaren	hos	kommunen	

• Nu har ju projektet fått förlängning– hur går ni vidare? Vad har ni gjort hittills 
och vad är era planer?  

• Hur ser du på det som gjorts och åstadkommits i projektet hittills?  
• Har ni uppnått målen i projektet?  
• Man kan tycka att projektet har ett ganska tekniskt fokus – hur ser du på det? 

Håller du med?  
o Har det fått några särskilda konsekvenser som du ser det?  
o Har du några andra idéer som du skulle vilja få in i projektet? Vad är ditt 

perspektiv i projektet? 
• Hur har pengarna från Energimyndigheten använts?  

o Har byggherrar t.ex. fått bidrag för att bygga sina hus om de följer vissa 
krav?  

o Hur gör ni för att byggherrarna ska motiveras att bygga klimatsmart?  
• Kommer ni att göra av med de pengar som ni fått av Energimyndigheten? 
• Fanns det fler aktörer än energiliverantören inblandande när projektet startade, 

och valdes några av dessa bort? På vilka grunder i så fall? 
• Vad har kommunen bidragit med i projektet tycker du? 
• Vad har ni lärt er av projektet? 

o Hur förs den kunskapen vidare i kommunen? (t.ex. till andra 
stadsbyggnadsprojekt) I så fall hur? 

• Är du inblandad i dialogen med byggherrarna?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


